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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2/2018
Data: vint-i-set de febrer de dos mil divuit
Hora: 17.05 hores fins a 23.57 hores
Lloc: Casa Consistorial
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M Garcia Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
David Quirós Brito
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Fco. Javier Martín Hermosín
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
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ALCALDESSA
Bé bona tarda, a tots i a totes, benvinguts a aquest Ple ordinari del mes de febrer i
abans de començar el Ple, i abans de donar la paraula a la Secretària per fer
lectura de l‟ordre del dia, sabeu tots que el dia 15 de febrer ens va deixar el
company i amic Jaume Botey i per això abans, a la Junta de Portaveus, hem
acordat fer un minut de silenci i desprès l‟Anna González, en nom de tots el regidors

…/…

2

i regidores, doncs, farà lectura d‟unes paraules. Farem un minut de silenci. Molt bé
gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies, molt bona tarda.
Hi ha persones que deixen una profunda petjada en el seu entorn i en les persones
amb les que comparteixen en algun moment el camí. És el cas de Jaume Botey, del
que podríem dedicar moltes hores a explicar les múltiples facetes de la seva
trajectòria de professor, historiador, polític, cristià, antropòleg. Avui volem destacar
la importància cabdal que el Jaume Botey va tenir per a la nostra ciutat, des de el
moment que va arribar a finals dels anys seixanta des del Camp de la Bota a la
comunitat d‟Escolapis del barri de Can Serra.
És en aquest barri on desenvolupà la seva activitat social i s‟implicà activament en
organitzar els primer nuclis de la parròquia. Va ser professor de religió de molts de
nosaltres, alumnes de diversos barris de la ciutat, a l‟Institut Torras i Bages i
s‟involucrà en el moviment estudiantil i en l‟organització dels primers projectes de
barri amb la creació de l‟Associació de Veïns i la Casa de la Reconciliació , uns
espais de socialització i convivència que traspassaren les fronteres de Can Serra i
L‟Hospitalet, més enllà de l‟àmbit estrictament cristià on va confluir la política
clandestina en les últimes etapes de la dictadura.
La Casa de la Reconciliació es va convertir en un espai de referència per impulsar
l‟objecció de consciència al servei militar obligatori. A principis dels anys 70, en
Jaume va participar molt activament en les lluites del barri per La Carpa, els
equipaments, els serveis i ja molt proper a un PSUC clandestí, impulsà el moviment
“Cristians pel Socialisme”, va participar en l‟Assemblea de Catalunya i en la
construcció d‟una alternativa municipal als ajuntaments franquistes.
Cal destacar que va ser regidor en el primer Ajuntament democràtic per la
candidatura del PSUC i el primer regidor d‟Educació. El seu llegat és ben viu a la
nostra ciutat perquè en Jaume i el seu equip van planificar, pressupostar i executar
la trama d‟escoles de primària que contínua avui encara vigent. D‟aquest projecte
pedagògic ens va deixar un llibre “Els noms de les escoles de L‟Hospitalet”
d‟imprescindible lectura pels activistes que avui defensen l‟escola pública. La seva
trajectòria política continuà, destacant el seu paper de dirigent com a fundador
d‟Esquerra Unida i Alternativa, organització sociopolítica de la qual va ser el primer
president.
Però no podem oblidar-nos del Jaume Botey activista en la seva lluita per la Pau,
l‟antimilitarisme i antiglobalització, en la seva participació als moviments socials i
alternatius pels drets humans. Home sensible en la defensa de la democràcia, en
l‟ultima etapa era un clar defensor del dret a decidir i dels referèndums del 9 de
novembre i de l‟1 d‟Octubre.
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Tampoc oblidem la seva tasca acadèmica com a professor d‟Història de la
Universitat Autònoma de Barcelona, on va exercir sempre fidel als valors de la seva
militància política i de la realitat social que l‟envoltava.
Cal destacar especialment el seu compromís cristià, la seva profunda fe, fidel
representant de la teologia de l‟alliberament que lluita contra la pobresa i per la vida
digna. En aquesta lluita per l‟igualtat Jaume es va vincular profundament amb
llatinoamèrica creant la Fundació “La Casa de Nicaragua”, una expressió de
solidaritat amb les terres germanes. I més proper, l‟impuls de la cooperativa
“L‟Olivera”, a Vallbona de les Monges, per l‟integració de persones amb diversitat
funcional. Una fe i uns projectes que va compartir amb la Maria Pilar, la companya
de la seva vida, sempre al costat i construint junts un món millor.
Per tota aquesta trajectòria i la seva qualitat humana, la ciutat que tant va estimar i
per la qual tan va lluitar, el va guardonar en 1999 amb el premi d‟Honor Ciutat de
L‟Hospitalet. En la nostra memòria quedarà per sempre el seu llegat de fe,
activisme i compromís, el seu somriure ample d‟un home bo que creu que un món
de justícia social, pau i solidaritat, és possible.
Jaume, no volem dir-te adéu, el teu llegat és tan profund que com diu un poema de
Miquel Martí i Pol:"Parlem de tu, però no pas amb pena. Senzillament parlem de tu”.
Moltes gràcies, Jaume.
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.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies, Anna per les teves paraules, crec que són unes paraules molt
sentides d‟una persona coneguda, d‟una persona referent per a molts ciutadans i
ciutadanes de L‟Hospitalet i veig a la Maria Pilar. Donar-te tot el nostre recolzament,
molts petons i saps que ens tens aquí per el què necessitis.
Sense rés més, començaríem l‟ordre del dia del Ple ordinari de febrer.
Molt bé, si no hi ha qüestió de l‟acta quedaria aprovada, seguim.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 23 DE GENER DE 2018.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 23 de gener de 2018, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
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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
Si no hi ha cap inconvenient podríem fer lectura dels punts de la comissió
permanent de drets i territori, si no hi ha inconvenient i així faríem un
posicionament.
COMISSIONS PERMANENTS DE PRESIDÈNCIA
I DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i per la Comissió Permanent de Drets i Territori, es
produeixen les intervencions següents:

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto al 4 sí, el 5 también. El 11 abstención, el 12 abstención, el 13
también, y favorable todos los demás y el resto también, me doy por enterado.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. A favor dels acords 4,5,11,12,13 i del 16 al 21 i assabentada
dels altres.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Bona tarda a tothom. Em dono per assabentat dels punts
1,2 i 3, a favor del 4 i del 5. Assabentat del 6 al 10. A favor de l‟11, 12 i 13.
Assabentat del 14 i 15 i a favor del 16 al 21. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda. Des la Cup-Poble Actiu, ens donem per assabentades dels punts 1,2,3.
Ens abstindrem del 4 i del 5. Assabentades del 6,7,8,9, i 10. Votarem a favor de l‟
11. Ens abstindrem en el 12. A favor del 13 i assabentades del 14,15 i abstenció
perdó del 16 al 21. I faríem alguns comentaris en els punts que van del primer al
cinquè de l‟ordre del dia.
Bé els cinc primers punts de l‟ordre del dia i algun més del Ple d‟avui, parlen
respecte a l‟expulsió de Javier Martín Hermosín, l‟exportaveu del Partit Popular, del
Grup Municipal del Partit Popular i la seva nova situació, com a regidor no adscrit,
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des de la Cup-Poble Actiu, volem fer un parell de consideracions, comentaris sobre
tot aquest cas.
En primer lloc, dir que la ciutadania de l‟Hospitalet es mereix saber què ha passat i
també quines conseqüències tindrà aquesta nova composició dins del Ple
municipal. No tan sol pels votants del PP. Aquestes qüestions afecten de forma
indirecta a tota la ciutat, donat que aquest moviment pot tenir conseqüències en la
correlació (de nou) de forces municipals, d‟aquelles que van sortir a les urnes de
maig de 2015.
Per altra banda, ens agradaria remarcar el factor de gènere del cas i com s‟ha
aprofitat la maternitat d‟una representant política, amb finalitats i interessos
partidistes i saber si el PSC aprofitarà per tornar a pescar un nou vot, aprofitant la
mala maror dins d‟un altre grup municipal i l‟expulsió d‟un dels seus membres, ara
mateix, que porten avui, al Ple. Tal i com es va fer a principis de la legislatura, de la
present legislatura, pactant un acord de govern amb dos regidors, regidor i regidora
expulsats del seu partit polític, l‟extint, Guanyem l‟Hospitalet.
Per aquest motiu, preguntarem directament a l‟actual equip de Govern si te intenció
de nou de convertir al nou regidor no adscrit, també en regidor potser adjunt
d‟alguna nova regidoria adjunta del Govern. L‟apropament que estem observant per
part d‟aquest nou regidor no adscrit Martín Hermosín (el qual es va abstenir ja a
l‟aprovació inicial dels pressupostos 2018, facilitant la feina inicialment ja al PSC).
Saber si cristalitzarà en una nova jugada política que materialitzaria definitivament
un govern PPSC a la ciutat, demostrant que entre unes sigles i unes altres potser
no són tantes les diferències polítiques que ens volen fer creure.
Tornant, és una pregunta, és una pregunta un pell llarga, però és una pregunta,
tornem a l‟expulsió del exregidor del Partit Popular, al Grup Municipal de
L‟Hospitalet, volem puntualitzar que des d‟aquest grup municipal, no tenim cap
intenció de preocupar-nos del què passa dins del propi Grup Municipal. De fet, amb
la seva actitud autoritària i reaccionària impulsada tant des del PP de Madrid, com
des del PP de Catalunya, ens produeix certa satisfacció veure que, també aquí a
l‟Hospitalet, s‟està produint una veritable autodestrucció del Partit Popular, o
almenys del seu grup municipal. Tenim la impressió d‟estar presenciant un suïcidi
polític “en diferido”, com diria la Ministra de Defensa i secretària general del Partit
Popular, Mª Dolores de Cospedal.
Tanmateix, com no sabem si la resta de grups municipals, ni el propi Partit Popular
entrarà a explicar que és el què ha passat, i com el Ple és una de les poques
finestres des d‟on donar compte a la ciutadania, del què passa a la institució: Volem
recordar l‟històric d‟aquest tema, intentarem ser ràpids, que es pot trobar a diferents
publicacions de premsa, no traurem res que no hagi sortit a premsa, per exemple, i
també als expedients de la comissió de presidència que tractem avui al Ple de
febrer.
Fent un repàs ràpid, volem, recordarem, que la Sonia Esplugas, cap de llista del
Partit Popular, a les eleccions municipals el maig 2015, abans de rebre la baixa per
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maternitat, el 2 de maig de 2016, els regidors Pedro Alonso i Javier Martín
Hermosín presentaven un escrit a l‟Ajuntament sol·licitant el canvi com a portaveu
del grup municipal (són només, els integrants d‟un grup municipal, els únics que
poden decidir qui és el seu Portaveu) i representant també a les comissions
informatives i d‟altres. Escrit que s‟acaba retirant.
El 16 de maig, el mateix mes del 2016 , Sonia Esplugas va donar a llum. El 23 de
maig 2016, es va torna a demanar el canvi de portaveu i ara sí, es fa des de la
Secretaria d‟aquest Ajuntament. Com al finalitzar la seva baixa per maternitat, no hi
va haver cap intenció per part del grup municipal del Partit Popular de retornar el
càrrec de portaveu del grup a Sonia Esplugas, el 17 de juliol de 2017 el Partit
Popular de l‟Hospitalet, a la seva Junta Local, decidia per unanimitat el
nomenament d‟ella mateixa, de Sonia Esplugas, com a portaveu del grup municipal
(políticament i simbòlica), perquè realment només ho poden fer els integrants del
propi grup, posant com a termini màxim, el compliment d‟aquesta decisió, l‟1 d‟agost
de 2017.
El 2 d‟octubre de 2017, el Comitè Nacional de Drets i Garanties del PP català obria
un expedient sancionador a Javier Martín Hermosín, per desobeir la decisió de la
Junta Local del Partit Popular de L‟Hospitalet, just després, Martín Hermosín
declarava que no estava assabentat d‟aquesta demanda de la pròpia Junta Local,
del seu propi partit.
El 15 de gener de 2018 el comitè de garanties feia arribar a l‟Ajuntament la seva
decisió d‟expulsar a Hermosin del PP i demanava nomenar a Sònia Esplugas com a
nova portaveu del grup municipal del PP a L‟H. L‟Ajuntament rebia aquesta
comunicació i deixava sense efectes la remuneració com a portaveu amb dedicació
exclusiva de Martín Hermosín i aquest passa a ser avui regidor no adscrit d‟aquest
Ple.
L‟Ajuntament contesta al PP de Catalunya i els hi explica que no poden fer ells el
nomenament de Sonia Esplugas com a portaveu i que cal que siguin els regidors
del grup municipal qui ho facin i escullin el nou portaveu.
Tant Sonia Esplugas com Pedro Alonso presenten les seves candidatures, de forma
individual, per a ser ell i ella, cadascú la seva, el nou portaveu o nova portaveu del
grup municipal. L‟Ajuntament declina nomenar a cap dels dos com a nou Portaveu
del grup, donat que només compten amb el seu propi vot, dins del grup municipal
actual.
Això seria més o menys, els fets de l‟últim any i mig. De tot això que hem relatat, el
més important per a nosaltres és denunciar una pràctica que malauradament es
repeteix en masses ocasions. A tots els àmbits de la vida i a tots els estaments
socials, amb les mateixes conseqüències per a les dones. I és que a més a més,
serà també un dels temes que de ben segur centrarà gran part del debat del Ple
d‟avui, amb les mocions relatives a la vaga general feminista del 8 de març.
Un embaràs i una baixa per maternitat són aprofitades per homes, per a impedir el
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desenvolupament professional de dones, a una mateixa organització, una
organització compartida. És a dir, el més greu per a nosaltres és que tots els
regidors i regidores, com representants públics hauríem de ser tremendament
escrupoloses amb el respecte al dret a la maternitat i als drets sexuals i
reproductius de les dones, de totes les dones. Cal desterrar, i per sempre, aquest
tipus d‟assetjament laboral per qüestió de gènere o maternitat, i que es produeix de
forma més o menys visible. Fins i tot, per a nosaltres, quan passa al Partit Popular,
tot i ser un rival polític. La denúncia de discriminació per raó de gènere està per
sobre de tot. Com dèiem, malauradament, aquest exemple dins del Partit Popular
és extrapolable a molts altres llocs de feina, perquè precisament es tracta d‟un dels
problemes estructurals de la societat patriarcal en la qual vivim i perquè passa a tot
arreu, l‟assemblea del nostre grup municipal va decidir explicar-ho públicament en
el Ple d‟avui.
Per finalitzar, volem saber, volem tornar a preguntar al PSC si té previst incorporar
un nou regidor no adscrit al seu actual Govern o utilitzar-lo com a vot necessari per
a la majoria absoluta, a canvi d‟algun tipus de premi, com ens té acostumats en la
present legislatura i a la responsable política de les polítiques de dona a
l‟Hospitalet, la Sra. Sariñena, com a regidora d‟Igualtat, què opina del fet que, fins i
tot abans de rebre la baixa per maternitat, els dos membres del grup municipal del
Partit Popular moguessin fitxa per tal de fer fora com a portaveu, a la regidora
Esplugas. Veu vostè discriminació per raó de gènere en aquest cas? Què opina de
les barreres, de totes les barreres que ha tingut per a reincorporar-se al seu lloc de
feina/polític, com a portaveu del propi grup municipal, un cop finalitzada la seva
baixa per maternitat?
I en relació al punt 9, que diu literalment, “donar compte del Decret de l‟Alcaldia
relatiu al nomenament d‟un nou personal eventual”. Es tracta aquest nou personal
eventual, es tracta avui, del nomenament d‟una nova assessora de nivell 2, que
dependrà de l‟àrea de l‟Alcaldia, l‟expedient inclou el seu currículum i bé sense
entrar a valorar les seves aptituds per exercir aquest càrrec, un càrrec d‟assessora
de nivell 2, amb una remuneració de 50.005,08 euros bruts anuals. Aquesta
persona D. L., en el seu currículum, explica que porta treballant ininterrompudament
pel Partit dels Socialistes de Catalunya, des del 1995, del 1995 al 2004 al Partit dels
Socialistes de Catalunya, com assessora del grup municipal, d‟aquest grup
municipal socialistes, d‟aquest no, del 2004 al 2007 i com assessora del grup
socialista de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, del 2007 fins a l‟actualitat.
Bé nosaltres com a mínim, ens semblaria significatiu el seu bagatge laboral i
professional previ per arribar ara a assessora de l‟àrea d‟alcaldia de l‟Ajuntament,
una persona que porta des de l‟any 95 només treballant per al propi partit, però
vaja, cadascú té el seu criteri, res més, gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda, des del Partit Demòcrata ens donem per assabentats dels punts 1,2 i 3.
Votem a favor del 4 i 5. Ens donem per assabentats del 6,7,8,9 i 10. Votem a favor
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de l‟acord número 11. Ens abstenim de l‟acord núm. 12 i del número 13 i ens
donem per assabentats del 14 i del 15. En quant al 14 i el 15. El 14 que parla de
l‟aprovació definitiva del pressupost general per a l‟exercici 2018, ens donem per
assabentats però volem recordar el nostre vot contrari a aquest pressupost perquè
és un pressupost totalment opac que no és participatiu i que no està fet sobre la
prioritat de donar resposta a les necessitats reals, ni de la ciutat ni dels
hospitalencs.
I respecte del 15 que parla dels informes de Tresoreria, no ens deixa de sorprendre
veure que L‟Hospitalet, la ciutat de L‟Hospitalet, encara que sigui d‟una manera.., tot
i que el seu compliment més o menys anava bé, aquí ens parla que hi ha hagut un
incompliment en els termini de pagament de les factures de proveïdors i per tant en
sap greu que aquestes factures impagades o pagades amb retard, millor dit, hi ha
petites i mitjanes empreses que han de fer mans i mànigues, en alguns casos,
miracles directament per poder continuar amb el seu negoci.
En quant els acords 16,17,18,19, 20 i 21 votarem a favor.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. En primer lloc, doncs, donar la benvinguda als veïns i les veïnes,
especialment a Pilar Massana, també als representants, doncs, de l‟UGT,
Comissions Obreres, ITACA i a les diferents entitats de dones que avui
comparteixen,tot i el temps, aquest Ple d‟avui dimarts.
Com va sent habitual, també, que vagin les meves primeres paraules, doncs vagin,
per demanar la llibertat dels presos polítics, la llibertat de l‟Oriol Junqueras, del Jordi
Cuixart, del Jordi Sánchez i del Quim Forn, quatre persones innocents, honestes
que es troben a la presó per defensar, de manera pacífica, la democràcia i les
seves idees polítiques.
Respecte als diferents punts, doncs, ens donarem per assabentats del punt número
1, del 2 del 3, del 6 al 9, del 10, del 14 i del 15. Votarem a favor del punt núm. 11 i
del 13, i del 16 al 21 i ens abstindrem del punt número 4, del 5 i del 12.
Referent al punt número 1, doncs, lamentar, una vegada més, que en aquest
plenari, tinguem un nou cas de transfuguisme polític. Ja tenim tres persones no
adscrites, tres trànsfugues en aquest plenari. I per Esquerra Republicana de
Catalunya, això és una estafa democràtica, una manca claríssima d‟ètica i de no
respecte als resultats electorals de les eleccions municipals del 2015.
Respecte al dictamen número 14, que dóna compte de l‟aprovació definitiva del
pressupostos, doncs, el nostre grup polític, doncs, ja va manifestar les seva
oposició a aquests pressupost que el govern socialista va pactar amb el Partit
Popular. Vam votar en contra d‟aquestos pressupostos pels incompliments dels
acords que el govern socialista va arribar amb Esquerra Republicana, en els
pressupostos del 2017 i perquè amb aquests pressupostos del govern socialista i
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del PP del 2018, doncs, no s‟han incorporat l‟augment que vam acordar de cent mil
euros pels espais de la nostra ciutat.
No s‟ha destinat ni un euro per crear un parc municipal d‟habitatge social de lloguer,
no s‟ha augmentat tampoc,doncs, el recursos municipals de lluita contra les
violències masclistes, continua sense dotar-se de manera eficient i suficient la
potenciació del foment del petit comerç de la nostra ciutat, no es destina ni un euro
a rehabilitar el nucli antic de la nostra ciutat que està en perill al carrer Xipreret, o es
disminueix, entre d‟altres, la partida del foment de la cultura popular catalana. I un
govern socialista que també va incomplir els compromisos que va adquirir amb
Esquerra Republicana que són la rebaixa de l‟IBI, la tarifació social, i la no aplicació
de la taxa sobre pisos buits que són propietat d‟entitats financeres. Per tant,
recordar, doncs que avui, doncs, hi ha l‟aprovació definitiva amb aquest dictamen
de donar compte i manifestar, doncs, que nosaltres, el mes de desembre, ja ens
vam manifestar en contra d‟aquests pressupostos que el govern socialista ha pactat
amb el Partit Popular. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres ens donarem per assabentats al punt 1,2,3,6,7,8,9,10,14 i 15. A favor del
4,5,16,17,18,19,20 i 21 i abstenció a l‟11,12, i 13.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bona tarda. Nosaltres ens donem per assabentats en el punt 1,2,i 3. A favor del
4 i 5. Ens donem per assabentats del 6 al 10. Respecte al dictamen número 9, ja en
el primer Ple d‟aquesta legislatura, nosaltres vam demanar a l‟equip de govern, que
rebaixés en número de persones, d‟assessors, diguem-ne de govern. Continuem
veient que contínuament vam venint nous dictàmens amb nomenaments de
personal eventual i volem mostrar el nostre desacord. Creiem que tal i com vam dir
en aquella primera sessió, que un assessor per àrea, és més que suficient per
portar a terme a l‟equip de govern.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a l‟11 votarem a favor, ja ho vam comentar en altres ocasions. Estem a
favor d‟aquest tipus d‟exempció i del foment de la recollida selectiva i que sí creiem
que s‟ha d‟estudiar i proposarem que aquests comerços o aquestes indústries
acompanyen d‟algun tipus de taxa de recollida ordinària, pel manteniment dels
nostres carrers i la neteja ordinària del conjunt de la ciutat.
Votarem a favor del 12,13 i ens donem per assabentats del 14 i del 15 i aquí farem
un comentari, tot i que ha millorat respecte l‟informe trimestral sobre el termini de
pagament als proveïdors volíem preguntar si aquestes factures menors que no
arriben ni a vint mil euros de la Fundació Finestres o de “DUBI, Societat
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Cooperativa, que no arriba ni a vint mil euros, insisteixo, ha tingut algun tipus de
repercussió sobre els serveis d‟algun veí o veïna. Surt a l‟expedient número 15, tres
rebuts mensuals per un mateix import, i un altra a la Fundació Finestres, que és la
que s‟ocupa del servei de podologia, si això ha afectat en algun tipus de servei,
aquest endarreriment, perquè entenc que encara no s‟ha liquidat o sí s‟ha liquidat,
bueno, que ho expliquin.
I favor del 16 al 21. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Buenas tardes, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. El punto número 1, nos damos por
enterados, en el 2 también, 3 también, en el 4 abstención, 5 abstención, 6
enterados, 7 enterados, 8 enterados, 9 enterados, haré una intervención en este
punto, 10 enterados. A favor del 11, a favor 12, a favor del 13. Enterados en el 14,
en el 15 y a favor del 16 hasta el 21.
En cuanto al punto número 9, dar cuenta al Pleno de Alcaldia de 19 de febrero,
perdón, es el 9, estaba leyendo el 10.
Dar cuenta al pleno de Alcaldia, de 26 de enero, relativo al nombramiento de
personal eventual. Bueno, mire nos parece muy revelador las prioridades de esta
Alcaldia, en el nombramiento de una nueva asesora, periodista, ¿no?, cuya carrera
profesional o su trabajo ha estado siempre vinculado al PSC. Cuando vemos que,
no discutiremos aquí, si les toca más o menos asesores, porque eso ya quedó por
esto Pleno aclarado y entendemos que es legítimo, aunque estuvimos en
desacuerdo que hubieran tantos, pero una vez que ya quedó aclarado y todos
dijimos la nuestra y perdimos, como siempre, porque el Gobierno ha ejercicio sus
mayorías ahí, de una forma o de otra, pero al final tenemos que estar de acuerdo
en que eso salió en un Pleno y hay que respetarlo porque para eso es Ley, no?, de
alguna manera. ¿Qué se puede cambiar?, obviamente, pero que mientras tanto, es
Ley.
Pero yo tengo por costumbre, porque como se suele decir, el gato escaldado del
agua fría huye, de mirar todos los currículums de la gente que ustedes ponen como
asesores y me equivoco poco ¿eh? Siempre veo detrás de eso, alguien vinculado al
Partido Socialista, al PSC, pero no en media hora, ¿eh?, si no prácticamente toda
su vida. Con esas puertas giratorias que acostumbran mucho partidos, sobre todo
los viejos partidos a utilizar que son vergonzantes, y que alarman a la sociedad.
Fíjense ustedes de lo que se extrae de su currículum, asesora del grupo socialista
del Área Metropolitana de Barcelona, desde el 2007 al 2018; asesora del grupo
municipal socialista de este Ayuntamiento desde el 2004 a 2007, de este
Ayuntamiento, y en el Partido Socialista de Cataluña, PSC-PSOE, desde el 95 al
2004. Toda una vida saliendo de un sitio y entrando en otro, cada vez les quedan
menos sitios, pero parece que el Ayuntamiento de L‟Hospitalet, sea el subterfugio
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de esas personas que tienen que ir cambiándolas porque se agotan y al final vienen
a caer aquí.
Mire Sra. Núria Marín, usted está llenando su gabinete de periodistas, eso debe ser
porque usted quiere comunicar muy bien, y a mí, me parece bien. Pero nosotros
creemos que va en otra dirección, no?, que va en la dirección de tener usted un
elenco de periodistas que trabajen para usted, para tenerla permanentemente
atrayendo a los medios, porque no hay más que ver, la carrera que lleva usted de
darse paseos por todos los medios.
Obviamente algunos le tocan, porque usted no deja de ser la alcaldesa de esta
ciudad y como representa la ciudad cuando hay un acto como el de ayer, nada que
decir, pero algunos se los buscan, porque hay una obsesión con estar cada día
atrayendo a los medios, para explicar algunas, incluso, hasta milongas cosas que
las ha dicho 20 veces repetirlas y claro, tiene que tener un departamento de
difusión potente pero tenemos la sensación que va más en la dirección personal de
promocionarla a usted políticamente, sinceramente, es algo que lo vemos. Mire, yo
no sé, si a usted le hará falta tener más periodistas en su gabinete, pero nos parece
que no, que tiene bastantes y a tenor de lo que usted sale en la prensa, y de la
comunicación que es para usted, por lo visto fundamental, un eje fundamental de su
gobierno, comunicar bien y sobretodo comunicar bien de su persona, pues parece
que ya tiene bastante. Y al final tira usted o bien del cajón, como usted tiene la llave
de la caja, la tiene y coge y abre y cincuenta y dos mil y pico de euros para un
cargo, una persona que legítimamente no renegamos su derecho a trabajar donde
sea, pero que es…, mire usted cuando yo hablo de red clientelar, no me refiero a
las entidades que hacen un trabajo extraordinario en esta ciudad, ni mucho menos,
aunque ustedes se afanan en decirles que yo me meto con ella, pero es verdad, me
refiero a estas cosas. Los tiene usted aquí dentro, y al nepotismo que hay aquí, el
otro día, tuve que contestar en redes sociales a alguien porque provocó, sino, no lo
hubiera hecho, de una realidad.
Yo creo que hay que acabar con las puertas giratorias, porque esto ya la
ciudadanía no lo tolera, pero en fin, lo que esperamos, es que de alguna manera
vayan viendo, bueno, pues, lo que se hace aquí, cómo se abre la llave de la caja,
se coge, se abre la caja y se le paga a aquellos que vienen, pues bueno, de esa red
que ustedes colocándola de un lado a otro, la Diputación, la AMB, el ayuntamiento,
el partido, etc, etc, ya no son tiempos de estas prácticas, olvídense de eso ya, más
transparencia y sobretodo, denles oportunidades a otra gente de trabajar en este
ayuntamiento, donde sea, sin que tengan el carnet socialista en la cartera, porque
es que si miramos, verá usted los currículums de la mayoría de las personas que
trabajan.
Es normal que un partido se proteja con gente de su entorno, es normal, pero hasta
este punto, de sacarlos de aquí, meterlos allí, volver aquí, y luego cuando acabe
con este circuito por dónde va a empezar, porque la carrera de esta señora a la que
nada he de decir, ella como profesional seguramente puede ser muy buena,
seguramente lo será, pues no va a acabar aquí, estoy convencido que cuando se le
agote esto, pues a ver en qué otra puerta giratoria la colocan.
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En definitiva, hay que cambiar las formas de hacer política, Sra. Núria Marín, hay
que demostrarle a los ciudadanos que tienen que empezar a retomar la confianza
en los políticos y las políticas y no son estas maneras de hacer, las que
precisamente abonen que pues eso, esa imagen que tienen de nosotros entre
comillas trileros de que andamos haciendo estas “componendas” para meter a los
nuestros, no se va a seguir haciendo, porque si no será difícil que un trabajo tan
digno como es la política se vea mancillado por estas prácticas. Yo les llamo a que
de una vez cambien los viejos partidos, que dejen de hacerlo, los ciudadanos lo que
esperan de los políticos es que empecemos, de verdad a creernos lo de la
transparencia, lo de los bolsillos de cristal, lo de las puertas giratorias no va a seguir
más, pero es que seguimos a cada paso que damos, haciendo lo mismo y esto
hace que hay un descrédito en la política que no es bueno para ninguno de los que,
de una manera natural y con afán y vocación de servicio, se prestan a hacer ese
ejercicio de servicio a la ciudadanía con vocación porque lo ensucian actos como
este. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies, Sra. Alcaldessa. Algunes consideracions respecte d‟algunes de les
qüestions que s‟han manifestat. Començaré pel tema del nomenament del personal
eventual, Sr. Christian Giménez, què li semblava malament que sigui una dona la
que entri a treballar?, perquè fa un moment semblava que el què li semblava
malament és que en un partit, en un grup municipal, la qual cosa em sembla d‟una
gosadia per la seva part increïble, que s‟hi fiqui amb un altre grup amb el que fan i
deixen de fer en el seu interior, em sembla que com a mínim, una gosadia. Jo
desde luego, no m‟atreviria a dir el què fan en el seu grup, vostè sempre que sí, que
ara llegint determinats mitjans de comunicació, no és capaç de fer una cronologia,
fer un anàlisi i prendre decisions sobre el què han fet com ho han fet en un altre
grup municipal. Em sembla d‟una gosadia tremenda i vostè tot ho posava en el
camp d‟una política masclista en un grup, però immediatament desprès, critica que
és un contracti una persona que també és una dona. Li sembla malament que
treguin a una dona, li sembla malament que agafem una dona i parlava del pobre
bagatge professional d‟aquesta professional, sí, sí, vostè ha dit pobre bagatge
professional d‟aquesta professional. Per tant, mirin, aquesta és una professional,
pertany al personal eventual, una plantilla que es va aprovar a l‟inici d‟aquest
mandat, es va aprovar en aquest plenari i aquesta plantilla no s‟ha modificat en tot
el mandat, continua sent exactament la mateixa, perquè quan vostès ens parlen del
nomenament del personal eventual, valdria la pena, que també facin referència a
que quan hi ha un nomenament es perquè prèviament ha hagut un cessament, per
tant, la plantilla en cap cas, en cap cas, s‟ha incrementat i no s‟ha esgotat,
diguéssim a tots els nivells de llocs de treball, si no que hi ha llocs vacants, però
aquesta plantilla que es va aprovar, insisteixo, en aquest plenari municipal a l‟inici
del mandat, s‟ha mantingut sempre en la mateixa quantitat i quan hi ha contractació
prèviament s‟ha produït un cessament, d‟això no en parlen, però sobretot que quedi
molt clar, que no ha hagut cap increment.
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No hi ha portes giratòries, no es dóna la volta al personal eventual, tal com està
recollit en l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic, són treballadors que han complert una
sèrie de requisits, una vegada complerts aquesta sèrie de requisits, són nomenats a
través d‟un procediment de designació directa, per tant, aquest és el procediment
que no ens hem invitat en aquest ajuntament, és el que diu l‟Estatut bàsic de
l‟empleat públic i per tant, complint tots els requeriments, es pot fer sense cap mena
de problema i sense incrementar ni el pressupost d‟aquest ajuntament, ni en aquest
cas, fins i tot, la plantilla, perquè insisteixo prèviament a la incorporació d‟aquesta
persona com a personal eventual prèviament va haver-hi un cessament.
És periodista, al Sr. García, no li sembla bé que contractem Miguel García, no li
sembla que contractem periodistes, em sembla molt bé que a vostè no li sembli bé,
però escolti, és personal eventual d‟aquest ajuntament, es contracta per reforçar
aquestes polítiques i polítiques de comunicació que del conjunt de l‟ajuntament,
evidentment van a l‟alcaldia perquè el departament de comunicació està adscrit
orgànicament en aquesta àrea municipal.
Que l‟Alcaldessa té presència dels mitjans, evidentment, és l‟Alcaldessa de
L‟Hospitalet, i tots ens hauríem de sentir satisfets de que a més a més, l‟Alcaldessa
de la nostra ciutat, tingui aquesta presència, especialment quan és en positiu, en
positiu per a la ciutat i o donar notícies o per fer-se reso d‟esdeveniments positius
que passen a la nostra ciutat. Segurament no tothom pot fer el mateix, i segurament
que hi ha algú que apareix en alguns informatius, en algunes notícies que
preferirien no aparèixer. Hores d‟ara, nosaltres no estem en aquesta situació, estem
satisfets de la nostra presència, apareixem en positiu i evidentment qui apareix és la
nostra alcaldessa a parlar de L‟Hospitalet, del què passa a L‟Hospitalet i el què no
fa és aparèixer a fer debats de fútbol, per exemple, jo dic una altra matèria que
també podria passar, no és el seu cas, ella surt a parlar de la ciutat, del què passa a
la ciutat i si en aquesta setmana surt per dir que està molt satisfeta de que el Mobile
World Congress se celebri a la nostra ciutat, crec que és una bona notícia per la
ciutat. Si en aquest esdeveniment resulta que es creen 13.000 llocs de treball, crec
que és una bona notícia per la ciutat.
Si aquest esdeveniment genera més de 460 milions d‟euros d‟impacte, crec que és
una bona notícia, per a la ciutat i per Catalunya i si ve el Rei a visitar Catalunya per
donar compliment en aquest esdeveniment que afecta a tota Espanya i l‟Alcaldessa
complint la seva obligacions institucionals estar allà, fent compliment en aquesta
recepció i per donar visibilitat a la nostra ciutat, crec que és positiu per a la ciutat, si
vostè no està d‟acord, ho lamento, però nosaltres per poc que puguem ho
continuarem fent.
I ja per acabar, miri Sr. Toni Garcia, vostè parlava del tema del pressupost que
vostès van votar, que no s‟han complert acords, miri, el dia 8 de juliol quan encara
no hi havia ni un paper dels pressupostos vostè ja va sortir dient que vostè votaria
en contra dels pressupostos. A vostè li ha importat un rave, el què hi havia en el
pressupost. Perquè vostè va prendre la decisió prèviament argumentant que si
l‟alcaldessa no cedia locals pel referèndum de l‟1 d‟octubre, vostè votaria en contra
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dels pressupostos, això és el què l‟interessa el benestar dels ciutadans i ciutadanes
de L‟Hospitalet. Gràcies.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. CHRISTIAN GIMÉNEZ (CUP-Poble Actiu)
Crec recordar que ens ha dit que havíem qualificat al bagatge laboral de la nova
assessora de nivell 2 del Govern, l‟havíem qualificat de pobre, si s‟ha semblat o si
potser hem dit, hem fet aquest qualificatiu, volíem dir, el seu bagatge laboral previ,
sense més, vull dir, la intenció no era qualificar-ho.
És cert, el currículum que hem llegit d‟aquesta assessora del últims 23 anys de la
seva vida laboral, els 23, els ha treballat d‟una u altra manera, pel Partit dels
Socialistes de Catalunya, o del grup municipal de L‟Hospitalet, per tant, el mateix
grup polític, és cert això?, o ens equivoquem?, perquè si ens equivoquem, també
podem rectificat i és cert o no que cobrarà 51.000 euros i escaig per treballar
d‟assessora de l‟alcaldia de nivell 2?. Simplement, si són certs els dos arguments,
agrairíem que no, bueno, que es mal interpretés algunes de les paraules que diem i
que centrés el fons dels arguments o d‟allò que destaquem a les nostres
intervencions. Celebrem, sí que celebrem des d‟aquest grup municipal, que es
decideixi a contractar una dona, però preferiríem que implementéssim, per exemple,
el pla d‟igualtat a tota la plantilla d‟aquest ajuntament i no que contractessin una
nova assessora que al final és una persona que entra a treballar per lliure
designació, una persona que escull el partit que ara mateix està al govern i que té
un sou bastant més alt que la majoria de la plantilla i per tant, de la majoria de
dones que treballen per aquest ajuntament i rés més. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí miri, Sr. Belver, aquest grup municipal des del inici de la seva legislatura va
manifestar en aquest Ple, que faria una posició constructiva, amb la voluntat
d‟arribar a acords amb l‟equip govern, des de la nostra posició d‟oposició, per
millorar aquesta ciutat i així ho hem fet durant aquest temps. Nosaltres arribem a
acords, doncs, amb vostès i vostès el què fan és incomplir aquests acords amb els
quals arribem. Perquè vostès es senten més còmodes pactant amb el PP,
empresonant presos polítics, retallant els drets laborals, retallant els drets i les
llibertats i aplicant i pactant el 155 per segrestar les institucions catalanes i nosaltres
plens defensors del dret de decidir i lamentem que la Sra. Alcaldessa, en aquell
moment, no garantís que els ciutadans i les ciutadanes de L‟Hospitalet poguessin
expressar-se lliurament amb el seu vot, el passat 1 d‟octubre, ho lamentem i
nosaltres votem en contra d‟aquests pressupostos, perquè vostès com sempre es
senten més còmodes pactant amb el Partit Popular, amb el que coincideixen en
molts temes, doncs, socials i d‟àmbit nacional.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A ver Sr. Fran Belver, es que usted cuando yo hablo igual no me escucha bien, o yo
me explico mal, yo.., usted pone aseveraciones que yo no he hecho, dice, por
ejemplo, yo he dicho alguna vez aquí en mi intervención que la alcaldesa no tenga
que salir en los medios?, no, al contrario, he dicho que seguramente habrá cosas
que como representante de este ayuntamiento y de la ciudad de L‟Hospitalet, tenga
que estar, eso es obvio y además a nosotros nos congratula que nuestra alcaldesa
nos represente en los actos como, por ejemplo, en el de ayer y mucho más cuando
hay otra parte que le niega la espalda al Rey y tal.., en eso siempre nos va a tener
la alcaldesa, lo he dicho más de una vez, cuando toca y cuando esté representando
a la ciudad, porque le toca, porque para eso la han elegido los ciudadanos de
L‟Hospitalet, nosotros no tenemos nada que decir, y lo he dicho, pero usted claro, le
da la vuelta a la cosa y da la sensación de que nosotros le estemos criticando las
cosas que realmente apoyaremos.
Otra cosa es el exceso de protagonismo que tiene y que nos cuesta mucho dinero y
lo inventemos que hace traer a colación para explicar lo ya ha explicado cuarenta
veces, como por ejemplo, la conferencia donde está como un hámster metido en
una rueda, diciendo siempre lo mismo, nos cuenta siempre la misma música, pero
como decía un señor en mi pueblo cuando tocaban: “esta la misma música pero
más cargada de bombo, esta vez”. Cada vez, lo dice más, diciendo que han traído
quinientas empresas a la ciudad, haciendo, bueno, unos espavientos, en poco
tiempo, seguramente todas las empresas que han huido de Cataluña están aquí,
señor de Esquerra Republicana, no se preocupen, nos las ha traído Núria Marín,
aquí al Distrito Cultural, quinientas empresas y eso es lo que criticamos, ese afán
de protagonismo para salir en los medios, porque nos da la sensación de que
obedece a una promoción personal y nos da la sensación de que le pesa la ciudad,
y está deseando de que alguien la fiche por ahí fuera, y por eso se promociona, eso
es lo que criticamos.
El Gabinete de Alcaldia, oiga, dice usted, designación directa, claro, ningún
problema, es una designación directa y ustedes la designan a dedo obviamente, no
está en contra de la ley porque eso lo permite, pero que casualidad que siempre
son con el mismo currículum con los que llevan el carnet socialista en la boca. Esos
que acaban aquí y empiezan allí, pero siempre con las siglas PSC detrás, el Partido
Socialista, y eso es lo que criticamos, es que no hay periodistas, que seguramente,
puedan competir con esta señora?, sí, pero ustedes deciden a dedo que sea esa
señora que seguramente da la talla de sobra, no digo que no, pero igual hay otros
que también la dan, y eso es lo que criticamos, que ustedes manejan la caja con la
llave y la abren para quien quieren, y siempre coincide que son gente que viene de
donde viene, que trabajan para ustedes des de que le salen los dientes hasta el
final, y los van rotando, en lo que yo llamo puertas giratorias, y creo que está mal,
que hay que acabar con eso, que eso es lo que quería decir, Sr. Belver, no lo que
usted interpreta. Muchas gracias.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Miri Sr. Toni Garcia, nosaltres ni tenim molta coincidència, ni poca, ni massa, amb
el Partit Popular, però vostè, li repeteixo per no equivocar-me i desprès no em digui
que ho faig malament per un dia, el vuit de juliol quan no havia vist ni un paper dels
pressupostos, va sortir públicament dient que votaria en contra, això és la realitat, i
vostè això ho va fer no perquè li semblés mal el pressupost, no perquè li semblés o
creies que no anàvem a complir els acords, tot el contrari, sap que sempre la nostra
voluntat ha estat complir els acords que vam arribar amb la seva formació a l‟inici
del mandat i els complirem en el conjunt del mandat, i vostè ho sap perquè li hem
reiterat. Ara, malgrat això, vostè prèviament va dir que no donaria suport en aquests
pressupostos perquè l‟alcaldessa no cedia escoles per l‟1 d‟octubre. Li recordo, en
aquesta ciutat, l‟1 d‟octubre, tothom va votar, el què va voler votar en els centres
que va posar a disposició la Generalitat de Catalunya.
Y mire, Sr. García, yo de fichajes entiende usted más que yo, pero aquí no se trata
de ni de fichar ni de dejar de fichar, aquí se trata de tener la alcaldesa de la
segunda ciudad de Catalunya, ha de tenerla bien posicionada, no a ella, sino en
representación de esta ciudad y en tanto que esta ciudad, afortunadamente, siga
siendo la segunda ciudad de Cataluña, en número de habitantes, en número de
puestos de trabajos localizados, en aportación del PIB al conjunto de Cataluña,
mientras esta ciudad siga así, siga creciendo y siga aportando oportunidades a
nuestros ciudadanos y ciudadanas, seguro que nuestra alcaldesa seguirá teniendo
presencia en los medios, para decir qué hacemos y cómo lo hacemos y para
esperar y desear que podamos continuar haciéndolo durante mucho tiempo más.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat la part primera del Ple, passem a la segona.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A LA PRESSA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE
L’EXPULSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP POLITIC MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR I LA DECLARACIÓ COM A REGIDOR NO ADSCRIT (EXP.
29698/2017).
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:

ATÈS que en el ple de constitució, el 13 de juny de 2015, varen prendre possessió
dels seus càrrecs els 3 membres de la corporació proclamats electes per la
candidatura del partit popular a les eleccions municipals, convocades pel Reial
Decret 233/2015, de 30 de març. (BOE 77, de 31.03.2015): la regidora Sra. Sonia
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Esplugas González, i els regidors Sr. Francisco Javier Martín Hermosín i Sr. Pedro
Alonso Navarro, els quals conformen des del seus inicis el grup polític municipal del
Partit Popular.
ATÈS que el ple en sessió de 19 de juny de 2015, es va donar per assabentat de la
constitució, denominació i composició dels 8 grups polítics municipals que
inicialment van conformar la corporació coincidint amb la totalitat de llistes electorals
que van obtenir representació en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015.
ATÈS que per acord del ple de 24 de novembre de 2015, convalidat per acord del
22 de desembre de 2015, es va prendre coneixement d‟una nova composició dels
grups polítics municipals del consistori que passaven de 8 a 7, com a conseqüència
de l‟extinció, del grup polític municipal Guanyem L‟Hospitalet i l‟adquisició del
regidor i la regidora que el conformaven com no adscrits.
ATÈS que per escrit de 15 de novembre de 2017, registrat d‟entrada a l‟ajuntament
amb el núm. 82607, la Secretaria del Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular
a Catalunya, posa en coneixement d‟aquesta Secretaria la certificació de l‟acord
adoptat pel Comitè el 2 de novembre de 2017, que transcriu en la part resolutiva
literalment amb el text següent:
“PRIMERO.- Sancionar al Sr. D. FRANCISCO JAVIER MARTÍN
HERMOSÍN, con la expulsión del Partido Popular como responsable de una
infracción muy grave especificada en el fundamento de derecho segundo de
esta Propuesta de Resolución.
SEGUNDO.- Notifiquese la presente Resolución al interesado con indicació
de que, en el plazo de diez días hàbiles, podrá recurrir la presente
Propuesta de Resolución en alzada ante el Comité Nacional de Derechos y
Garantías”·
ATÈS que la Secretaria General del ple per escrit de 17 de novembre de 2017, va
oficiar al Partit Popular de Catalunya per tal que concretés la data dels efectes de
l‟expulsió, ja que no constava a l‟escrit i que al text de la resolució es feia referència
a l‟acord com a “proposta de resolució” susceptible de recurs d‟alçada davant el
Comitè Nacional de Drets i Garanties del Partit Popular.
ATÈS que en data 26 de gener de 2018, amb el número de registre d‟entrada a
l‟ajuntament 8114, es presenta nou escrit signat per la Secretaria del Comitè de
Drets i Garanties de Catalunya de 25 de gener, per la qual posa en coneixement de
la Secretaria general del ple la resolució de 15 de gener de 2018, del Comitè
Nacional de Drets i Garanties del Partit Popular que confirma l‟acord del 25
d‟octubre de 2017 del Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular a Catalunya
d‟expulsió del regidor Sr. Martín Hermosín.
VIST l‟informe de la Secretaria General del Ple, LH 3/20108, de 29 de gener de
2018, incorporat a l‟expedient.
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En compliment de l‟art. 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, l‟art. 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, que aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, l‟art. 21 del
Reglament Orgànic del Ple.
El Ple, a proposta de l‟alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència, ES DÓNA PER ASSABENTAT:
PRIMER.- De l‟expulsió del Partit Popular del Regidor Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín, i en conseqüència la declaració com a regidor no adscrit, amb efectes
del 26 de gener de 2018, de conformitat amb l‟article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim local.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta presa de raó al Partit Popular, al grup polític
municipal del Partit Popular i al regidor Sr. Martín Hermosín.
TERCER.- TRASLLADAR aquest presa de raó a l‟Alcaldia, a la Gerència Municipal,
als/a les Portaveus dels grups polítics municipals, a la Intervenció General
municipal i la Tresoreria General, als efectes adients.
ACORD 2.- PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
534/2018, DE 29 DE GENER, RELATIU AL CESSAMENT EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL SR. FRANCISCO JAVIER MARTÍN HERMOSÍN
COM A PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
(EXP. 2686/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l‟Alcaldia número 534/2018, de 29 de gener, que literalment diu:
“VIST que el Ple de l‟Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, publicat en el
BOPB de 3 de juliol de 2015, va determinar el règim de dedicació i retribucions dels
membres de la Corporació, fixant en 18 el nombre de membres electes que durant
aquest mandat, poden exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva:
l‟Alcalde/ssa, els Tinents/es d‟Alcaldia titulars d‟Àrea, els Regidors/es de Govern,
els Regidors/es Presidents de Districte i els/les Regidors/es Portaveus dels Grups
Polítics Municipals, que no formen part de l‟equip de govern, així com els/les que
podran exercir-lo en règim de dedicació parcial.
ATÈS que el Decret de l‟alcaldia núm. 5532/2015, de 19 de juny, va concretar
nominalment els membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en règim de

…/…

19

dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l‟acord del Ple de 19 de juny de
2015 i en el qual figurava la regidora Sra. Sonia Esplugas González, com a
Portaveu del Grup Polític Municipal del Partit Popular en aquest Ajuntament, la qual
va cessar en règim de dedicació exclusiva pel Decret 4123/2016, de 23 de maig,
amb motiu del seu relleu com a portaveu titular del grup polític municipal del Partit
Popular.
ATÈS que per Decret de l‟alcaldia núm. 4465/2016, d‟1 de juny, es va determinar
que el regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosín exerciria el càrrec de portaveu,
en règim de dedicació exclusiva, amb efectes de l‟1 de juny de 2016, del qual es va
donar compte al ple en sessió de 28 de juny de 2016.
VIST l‟escrit de 25 de gener de 2018, que ha tingut entrada en aquest ajuntament el
26 de gener de 2018, amb registre d‟entrada núm. 8114, pel qual la secretaria del
Comitè de Drets i Garanties de Catalunya comunica a aquest ajuntament la
resolució, del 15 de gener de 2018, del Comitè Nacional de Drets i Garanties del
Partit Popular pel qual es confirma l‟expulsió del partit del regidor portaveu Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín.
VIST l'informe de la Secretària General del ple (LH 3/2018), de 29 de gener de
2018.
Fent ús de les facultats que em confereix l‟article 75.5 la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
reguladora de les bases de règim local, i l‟article 12.3 del Reglament orgànic del Ple
vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Declarar el cessament en règim de dedicació exclusiva del Regidor Sr.
FRANCISCO JAVIER MARTÍN HERMOSIN amb efectes del 26 de gener de 2018,
data en la qual ha estat notificada a aquest ajuntament la seva expulsió del Partit
Popular.
SEGON.- Ordenar al Servei de Recursos Humans que porti a terme els tràmits
relatius a la baixa en la seguretat social, regularització de les retribucions que
corresponguin en relació a la data de la baixa i qualsevol altre tràmit que sigui
necessari per a l‟execució del present Decret.
TERCER.- Donar compte al Ple municipal en la primera sessió que tingui lloc,
publicar aquest Decret, de conformitat amb l‟art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local en el BOPB i a la seu electrònica
municipal, en compliment de l‟art. 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a l‟informació pública i bon govern.
QUART.- Notificar aquest Decret al regidor interessat i al Partit Popular de
Catalunya.
CINQUÈ.- Traslladar aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics
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municipals de l‟ajuntament i al regidor i a la regidora no adscrit/a, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i al Servei de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns.”
ACORD 3.- PER DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ EN LA
COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (EXP. 2681/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
VIST que l‟apartat 3 de l‟art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local determina que als efectes de l‟actuació corporativa els
membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, i en el mateix
sentit es regula a l‟art. 50.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual
s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya que
determina l‟existència obligatòria dels grups polítics en els municipis de població
superior a 20.000 habitants.
ATÈS que el Ple de 19 de juny de 2015 es va donar per assabentat de la
constitució, denominació i composició dels grups polítics municipals i la Junta de
Portaveus com a resultat de les eleccions que van tenir lloc el 24 de maig de 2015,
que va donar com a resultat la composició dels vuit grups municipals corresponents
a les llistes electorals següents: Grup Polític del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP); Grup Polític de Ciutadans Partido de
la Ciudadania (C‟s); Grup Polític d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates de Catalunya-Entesa (ICV-EUiA-Pirates-E); Grup Polític del
Partit Popular (PP); Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal (ERC); Grup Polític Guanyem L‟Hospitalet (GL‟H); Grup Polític de
Convergència i Unió (CIU); Grup Polític Candidatura d‟Unitat Popular-Poble Actiu
(CUP- Poble Actiu).
ATÈS que el Ple de 24 de novembre de 2015, convalidat el 22 de desembre de
2015, va prendre coneixement d‟una nova composició dels grups polítics municipals
del Consistori, vigent actualment, conseqüència de l‟extinció del Grup Polític
Guanyem L‟Hospitalet (GL‟H) i la declaració com no adscrits del regidor i la regidora
que conformaven aquest grup.
ATÈS que el Ple en sessió de 27 de setembre de 2016, es va acordar la modificació
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC-CP) com a conseqüència del cessament per renúncia de la regidora
Sra. Mercé Perea i Conillas i la integració en el grup del nou regidor Sr. David
Quirós Brito.
VIST que l‟article 22 del reglament orgànic del Ple de l‟Ajuntament, vigent (BOP 12
de gener de 2012) determina al seu apartat 1 que els membres de les corporacions
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locals que no s‟integren en un grup polític de la formació electoral per la qual van
ser escollits, els que abandonin el grup del qual en formaven part o fossin expulsats
del seu grup passaran a tenir la condició de membres no adscrits. En el mateix
sentit l‟article 20.5 del reglament.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en aquesta mateixa sessió, ha pres coneixement
de l‟expulsió d‟un regidor del grup polític municipal del Partit Popular, amb efectes
del 26 de gener de 2018.
VIST que de conformitat amb l‟art. 26 del Reglament Orgànic del Ple, la Junta
Municipal de Portaveus, estarà composada, com a membres de ple dret amb vot i
veu, per l‟Alcaldessa, que ostentarà la presidència i pels/per les portaveus dels
grups municipals, corresponent la secretaria a la Secretaria General del Ple.
El Ple, a proposta de l‟alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la comissió
permanent de Presidència, ES DÓNA PER ASSABENTAT DE:
PRIMER.- La nova composició, amb efectes del 26 de gener de 2018, dels grups
polítics municipals i els/les regidors/es no adscrits/es que integren el consistori, que
comporta una modificació en l‟actual composició, que consta a la sessió del ple del
27 de setembre de 2016, i que en versió refosa, és la que figura a continuació:
A. GRUP POLITIC DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP), composat per 11 membres de dret,
igual al nombre de regidors/es obtinguts pel Partit dels Socialistes de Catalunya
– Candidatura de Progrés en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015,
tal i com consta als escrits de 13 de juny de 2015 i 26 de juliol de 2016, els
quals figuren incorporats a l‟expedient:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

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

MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE
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2
3
4

MARÍA CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
RAINALDO RUIZ NARVAEZ
JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ

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

ANA GONZÁLEZ MONTES
JULIANA CARBALLEIRA PASCUAL
IVAN NIETO MARTÍNEZ

D. GRUP POLITIC DEL PARTIT POPULAR - PARTIDO POPULAR (PP),
composat per 2 membres, per motiu de la declaració com no adscrit en aquesta
mateixa sessió, d‟un dels regidors que varen ser escollits a la candidatura del
Partit Popular-Partido Popular en les eleccions municipals del 24 de maig de
2015.
1.
2.

SONIA ESPLUGUES GONZÁLEZ
PEDRO ALONSO NAVARRO

E. GRUP POLITIC D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD
MUNICIPAL (ERC), composat per 2 membres de ple dret, igual al nombre de
regidors obtinguts per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA -ACORD
MUNICIPAL, en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com
consta a l‟escrit de 13 de juny de 2015 que figura incorporat a l‟expedient.
1. ANTONI GARCIA i ACERO
2. JORGE GARCÍA i MUÑOZ
F. GRUP POLITIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), composat per 1 membre
de ple dret, igual al nombre de regidors obtinguts per la federació Convergència
i Unió, en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta a
l‟escrit de 13 de juny de 2015 que figura incorporat a l‟expedient.
1.

JORDI MONRÓS i IBÁÑEZ

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

CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ
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H. REGIDORS/ES NO ADSCRITS/ES: La resta de membres que integren la
corporació, ho fan en la seva condició de regidors i regidora no adscrits/a que
són els següents:
1.
2.
3.

RAFAEL JIMÉNEZ ARIZA
CRISTINA SANTON RAMIRO
FRANCISCO JAVIER MARTIN HERMOSIN

SEGON.- La composició de la JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS d'aquest
Ajuntament, resta integrada a la present data, de conformitat amb l‟art.26 del
Reglament Orgànic del Ple, pels membres següents:
- PRESIDENTA: L‟alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, que serà
substituïda pel cas d‟absència pels Tinents d‟alcalde per ordre del seu
nomenament.
-

VOCALS:

1

Grup Polític PSC

2

Grup Polític C‟s

3

Grup Polític ICV-EUiAPirates-E

4

Grup Polític PP

5

Grup Polític ERC

6
7

Grup Polític CiU
Grup Polític CUP-PA

Portaveu titular
Portaveu suplent
Portaveu titular
1r. Portaveu suplent
2a. Portaveu suplent
Portaveu titular
1r. Portaveu suplent
2n. Portaveu suplent
Portaveu titular
1r. Portaveu suplent
2a. Portaveu suplent
Portaveu titular
Portaveu suplent
Portaveu
Portaveu

Sr. Francesc J. Belver Valles
Sr. Jaume Graells i Veguin
Sr. Miguel Manuel García Valle
Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
M. Carmen Esteban Fernández
Sra. Ana Ma. González Montes
Sra. Juliana Carballeira Pascual
Sr. Iván Nieto Martínez
Vacant
Sr. Pedro Alonso Navarro
Sra. Sonia Esplugas González
Sr. Antoni García i Acero
Sr. Jorge García i Muñoz
Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
Sr. Christian Giménez Márquez

TERCER.- Notificar aquest assabentat als/a les portaveus dels diferents grups
polítics municipals i als/a la regidors/a no adscrits/a d‟aquest ajuntament.
QUART.- Traslladar aquest assabentat a l‟Alcaldia-Presidència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal, així
com a totes les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet per al seu
coneixement.
ACORD 4.- PER A LA MODIFICACIO DE LA COMPOSICIÓ GENÈRICA DE
LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES, COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL
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PLE (EXP. 6099/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que el 13 de juny de 2015 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la
nova corporació municipal nascuda de les eleccions del 24 de maig de 2015 i en
sessió extraordinària del 19 de juny de 2015, convocada amb caràcter de ple
d‟organització, es van constituir les comissions del Ple, de conformitat amb el que
es preveuen els articles 116, 122, 123.1.c) i 132 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
reguladora de les bases de règim local; els articles 48, 58, 60 i 101 del Decret
Legislatiu, 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal
de Règim Local de Catalunya; els articles 212 i concordants del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 59 i ss. del Reglament Orgànic
del Ple de l‟Ajuntament vigent (BOP de 12/01/2012).
ATÈS que aquesta composició inicial es va modificar pel Ple en sessió 24 de
novembre de 2015, per motiu de la dissolució del grup municipal Guanyem
L‟Hospitalet, preveient, de conformitat amb els diferents pronunciaments del
Tribunal Constitucional, que s‟inicien amb la Sentència 169/2009, de 9 de juliol,
reiterats en sentències posteriors, la incorporació dels/ de les regidors/es no
adscrits/es.
ATÈS que l‟Ajuntament en sessió ordinària del Ple, del 25 de juliol de 2017, va
aprovar definitivament el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la
ciutadania davant l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de
Suggeriments i Reclamacions, el text íntegre del qual va ser publicat al BOPB de 22
d‟agost de 2017, iniciant la seva vigència, el dia següent a la seva publicació en el
BOPB, és a dir, el 23 d‟agost de 2017, el qual regula a l‟article 13 la composició de
la Comissió de Suggeriments i reclamacions derogant expressament l‟article 63 i
l‟últim apartat de l‟article 59.2 del Reglament Orgànic del ple, que contenia la
regulació de la Comissió de Suggeriment i reclamacions. (Disposició derogatòria
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única del RODCHL).
ATÈS que en aquesta mateixa sessió el Ple de l‟ajuntament, en compliment del que
determina l‟article 20.6 del Reglament Orgànic del Ple, ha pres coneixement de
l‟expulsió del Partit Popular del Sr. Francisco Javier Martín Hermosin i la
conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit.
El Ple, de conformitat amb el que preveu l‟art. 65 del Reglament Orgànic del Ple
vigent, a proposta de l‟alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Modificar la composició genèrica de les COMISSIONS PERMANENTS
SECTORIALS: Comissió Permanent De Presidència I Comissió Permanent De
Drets I Territori, com a conseqüència de l‟adquisició de la condició de no adscrit
del regidor del Partit Popular, Sr. Francisco Javier Martín Hermosin.
Cadascuna de les comissions s‟integraran pels 11 membres següents:
PRESIDENT/A: L‟Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l‟alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC-CP
b)
1 membre del Grup Polític Municipal de C‟s
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Pirates
d)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
e)
1 membre del Grup Polític Municipal d‟ERC
f)
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
g)
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
h)
3 Regidors/a no adscrits/a
Correspondrà a aquestes comissions permanents sectorials, l‟estudi i dictamen dels
assumptes que s‟hagin de sotmetre al Ple o a la comissió de competències
delegades del Ple, següents:


A la Comissió Permanent de Presidència, en relació a les matèries incloses a
les Àrees d‟Alcaldia-Presidència; Coordinació, Planificació, Desenvolupament
econòmic i ocupació; Seguretat, Convivència i Civisme; Hisenda i Serveis
Centrals; Districtes i Mocions, així com aquelles altres matèries que pel seu
caràcter transversal l‟alcaldia sotmeti a dictamen d‟aquesta Comissió.



A la Comissió Permanent de Drets i Territori, en relació a les matèries incloses
a les Àrees de Benestar i Drets Socials i d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat.
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SEGON.- Modificar la composició genèrica de la COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES, com a conseqüència de l‟expulsió del Partit Popular del regidor Sr.
Francisco Javier Martín Hermosin.
La comissió s‟integrarà pels 11 membres següents:
PRESIDENT/A: L‟Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l‟alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC-CP
b)
1 membre del Grup Polític Municipal de C‟s
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E
d)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
e)
1 membre del Grup Polític Municipal d‟ERC
f)
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
g)
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
h)
3 Regidors/a no adscrits/a.
Correspondrà a aquesta comissió les facultats d‟examen, estudi, informe i dictamen
dels comptes conforme preveuen: l‟article 62.2 del Reglament Orgànic del Ple,
l‟article 212 de Text Refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l‟article 101
del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
TERCER.- Modificar la composició genèrica de la COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES
DELEGADES DEL PLE, com a conseqüència de l‟expulsió del Partit Popular del
regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosin.
La comissió s‟integrarà pels 11 membres següents:
PRESIDENT/A: L‟Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l‟alcaldia.
VOCALS:
a)
1 membre del Grup Polític Municipal del PSC-CP
b)
1 membre del Grup Polític Municipal de C‟s
c)
1 membre del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E
d)
1 membre del Grup Polític Municipal del PP
e)
1 membre del Grup Polític Municipal d‟ERC
f)
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
g)
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
h)
3 Regidors/a no adscrits/a.
Correspon a aquesta Comissió, de conformitat amb el que determinen els articles
122 i 123 de la Llei 7/1985, de 2d‟abril, reguladora de les bases de règim local i
l‟article 61 del reglament orgànic del Ple vigent, dictar els acords i les resolucions en
relació a les competències que li ha delegat el ple, previ el dictamen de les
Comissions Permanents Sectorials, així com el seguiment de la gestió de l‟alcaldia i
l‟equip de govern, sens perjudici del superior control i fiscalització que li correspon
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al ple de la corporació.
QUART.- La designació dels membres, la seva participació i el règim de les
comissions recollides en els apartats anteriors són, en desenvolupament de les
previsions del reglament orgànic del ple, les següents:


Els membres de ple dret de les Comissions es designaran pels/per les
respectius/ves portaveus titulars, de conformitat amb l‟article 25.1, en relació
amb els articles 60, 61 i 62 del Reglament Orgànic del Ple; en defecte de
portaveu, la designació es podrà portar a terme per acord dels membres que
integren el respectiu grup.



La designació podrà contemplar un/a regidor/a vocal titular i un/a regidor/a
vocal suplent que actuarà com a vocal de ple dret en absència del/de la titular.



Els/Les regidors/es no adscrits/es en formaran part de la Comissió, com a
vocals de ple dret, des de la data en la que el ple prengui coneixement de
l‟adquisició d‟aquesta condició.



En consonància amb les funcions que atribueix a les comissions permanents
sectorials, l‟article 60.3 del Reglament Orgànic del Ple, tots/totes els/les
regidors/es de la corporació podran assistir a les seves reunions i participar amb
veu en el debat.



L‟exercici del dret de vot en aquestes comissions correspondrà al/a la vocal de
ple dret de la comissió present a la sessió, i el seu còmput s‟efectuarà pel
sistema de vot ponderat.

CINQUÈ.- Declarar derogada la composició de la COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS
I RECLAMACIONS que preveia l‟article 63 del Reglament Orgànic del Ple, que
resta substituïda per la nova regulació de la composició genèrica que per aquesta
comissió determina l‟article 14 del Reglament Orgànic dels Òrgans de Defensa de
la ciutadania: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
SISÈ.- Notificar aquest acord als/a les portaveus dels diferents grups polítics
municipals i als/a la regidors/a no adscrits/a d‟aquest ajuntament.
SETÈ.- Traslladar aquest acord a l‟Alcaldia-Presidència, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal, així com a totes
les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet per al seu coneixement.
ACORD 5.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE
2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016 I 27 DE JUNY DE 2017 (EXP. 239/2016).
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
ATÈS que per acord de l‟Ajuntament Ple en sessió de 29 de gener de 2013 es va
aprovar definitivament del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L‟Hospitalet de Llobregat (ROPC), que inclou, entre d‟altres, la regulació jurídica del
Consell de ciutat de conformitat amb el que determina l‟article 131 de la Llei 7/1985,
de 2 d‟abril reguladora de les bases de règim local i que es va publicar integrament
el text aprovat al BOP de 25 de febrer de 2013, entrant en vigor al dia següent
d‟aquesta publicació.
ATÈS que en compliment del que disposa l‟article 49 de l‟esmentat reglament,
l‟Alcaldia per Decret 7761/2015, de 7 d‟octubre va iniciar el procediment per a la
constitució del Consell de Ciutat de L‟Hospitalet de Llobregat incorporant el
calendari de les operacions de constitució del plenari del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l‟Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de febrer de
2016, es van nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que per acords del Ple, en sessions ordinàries de 22 de novembre de 2016 i
27 de juny de 2017, es va acordar modificar parcialment la composició del Plenari
respectivament, pel que fa als representants d‟alguna de les entitats que en formen
part.
VIST que en aquesta mateixa sessió el Ple de l‟ajuntament, en compliment del que
determina l‟article 20.6 del Reglament Orgànic del Ple, ha pres coneixement de
l‟expulsió del Partit Popular del Sr. Francisco Javier Martín Hermosin i la
conseqüent adquisició de la condició de regidor no adscrit.
ATÈS que l‟article 48.a. del ROPC estableix que formen part del plenari del consell,
com a vocals, un/a regidor/a en representació de cadascun dels grups polítics
municipals constituïts en el si de la corporació i que segons l‟article 49.2.a, la
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designació s‟efectuarà per escrit signat pel/per la portaveu.
VIST que per escrit de 14 de febrer de 2018, registrat amb el numero 13889, els
dos integrants del grup polític municipal del Partit Popular, Sra. Sonia Esplugas
González i Sr. Pedro Alonso Navarro, han presentat escrit, mitjançant el qual
designen de mutu acord, com a representant del referit grup polític al Plenari del
Consell, al Sr. Pedro Alonso Navarro.
ATÈS que l‟article 48.j. del reglament estableix que també formen part del Plenari
com a vocals, un representant de cada una de les entitats, fins a un màxim de 75,
presents a l‟Hospitalet, inscrites al Registre municipal d‟entitats, amb una antiguitat
mínima de 2 anys, que estiguin al corrent de les seves obligacions legals i fiscals.
VISTOS els diferents escrits, dirigits a la Secretaria del Consell de Ciutat, de
diverses entitats, per mitjà dels que notifiquen el canvi del/de la representant
respectiu/va al Plenari del Consell de Ciutat.
VIST l‟escrit de 9 de gener de 2018, presentat per la Presidenta de l‟Associació
d‟Antics Alumnes de l‟escola Joan XXIII, en el qual es sol·licitava la baixa com a
membres del plenari del Consell de Ciutat per no poder participar.
ATÈS que l‟article 49.1 del reglament orgànic de participació ciutadana determina
que s‟elevarà al Ple municipal la proposta de nomenament dels membres del
Consell de Ciutat.
El Ple, a proposta de l‟Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
del grup polític municipal del Partit Popular, al Sr. Pedro Alonso Navarro.
SEGON.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
de l‟associació Club d‟esplai La Florida, a la Sra. Ana María Cardona Batet.
TERCER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
de l‟entitat ACA Casa de Fuenteobejuna de Catalunya en L‟Hospitalet, al Sr. Rudy
Edgar Lima Limachi.
QUART.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
de l‟Associació d‟Estudiants de l‟Hospitalet, a la Sra. María Ibañez Lechado.
CINQUÈ.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
de l‟Associació Educativa ITACA, a la Sra. Lidia González Moreno.
SISÈ.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació del
Consell de l‟Esplai de l‟Hospitalet, al Sr. Felipe Campos Rubio.
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SETÈ.- DONAR-SE per assabentat de la baixa com a membre del Plenari del
Consell de Ciutat de l‟Associació d‟Àntics Alumnes de l‟escola Joan XXIII, a petició
pròpia.
VUITÈ.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari del
Consell de Ciutat, acordats pel Ple de l‟Ajuntament en sessions de 23 de febrer de
2016, 22 de novembre de 2016 i 27 de juny de 2017.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades i al/a la representant
de l‟Associació d‟Antics Alumnes de l‟escola Joan XXIII i DONAR TRASLLAT a la
Secretaria del Consell de Ciutat.
DESÈ.- PUBLICAR aquest acord al portal web municipal.

ACORD 6.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA NÚM.668/2018, D’1 DE FEBRER DE MODIFICACIÓ DEL DECRET
6375/2016, EN RELACIÓ AL NOMENAMENT DE REGIDOR/A PRESDIENT/A
DELS DISTRICTES IV (LA FLORIDA-LES PLANES) I V (PUBILLA CASES-CAN
SERRA) (EXP. 6676/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l‟article 44.4 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s‟aprova el reglament
d‟organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l'article 123.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA
compte al Ple del Decret de l‟Alcaldia número 668/2018, d‟1 de febrer, que
literalment diu:
“ATÈS que a l‟inici del mandat derivat de les eleccions municipals que van tenir lloc
el 24 de maig de 2015, la Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la
corporació, nomenada en la sessió constitutiva del ple del 13 de juny de 2015, va
dictar el Decret 5527/2015, de 15 de juny, de divisió de l‟administració municipal
executiva en set àrees de govern. Aquest Decret es va modificar pel Decret
1277/2016, de 24 de febrer en que les àrees de govern passaven de set a sis i
posteriorment es va determinar una nova divisió d‟àrees per adaptar el seu àmbit
d‟actuació mitjançant el Decret de l‟Alcaldia 6374/2016, de 26 de juliol, avui vigent.
ATÈS que per Decret núm. 5530/2015, de 15 de juny, es van nomenar els/les
Tinents/es d‟alcaldia titulars d‟àrea, els/les Regidors/es de Govern i els/les
Regidors/es Presidents de Districte i per Decret de l‟Alcaldia 8937/2015, de 17 de
novembre, es van determinar regidories adjuntes i es van nomenar regidors/es
adjunts/es.
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ATÈS que per Decret de l‟Alcaldia 1280/2016, de 24 de febrer, en exercici de les
facultats que li confereix l‟article 124.4.g) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, es va revocar el Decret 5530/2015, de 15 de juny i es van nomenar
Tinents/es d‟alcaldia titulars/es d‟àrea, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents de Districte, així com es van delegar facultats en aquests òrgans.
ATÈS que per Decret de l‟Alcaldia 6375/2016, de 26 de juliol, avui vigent, es van
modificar els nomenaments i revocar els Decrets 8937/2015, de 17 de novembre i
1280/2016, de 24 de febrer, per a la redacció d‟un text únic que contingués el
nomenament i delegació de facultats de l‟alcaldia.
VISTA la provisió de l‟Alcaldia-Presidència de 31 de gener de 2018, d‟inici de
l‟expedient de modificació de la presidència dels Districtes IV (La Florida-Les
Planes) I V (Pubilla Cases-Can Serra), als efectes de substituir l‟actual President, el
regidor Sr. José Castro Borrallo per la regidora Sra. Rocío Ramírez Pérez.
ATÈS que l‟article 28 del vigent reglament orgànic de participació ciutadana (BOPB
25.02.2013) determina que la presidència del Districte correspon a un/a Regidor/a
delegat/da de l‟alcaldia, nomenat i cessat, lliurement per aquesta, si bé un/a
Regidor/a pot exercir la presidència de dos o mes districtes.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i
administració (BOPB de 12 de gener de 2012) que estableixen el procediment de
delegació entre òrgans.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l‟article
124.4.e) i g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- MODIFICAR l‟apartat quinzè del Decret 6375/2016, de 26 de juliol, en
relació als Districtes IV i V, amb efectes de la data del present Decret, REVOCANT
el nomenament del Sr. José Castro Borrallo, com a Regidor President dels
Districtes IV (la Florida-Les Planes) i V (Pubilla Cases-Can Serra), i DESIGNANT
nova Presidenta d‟aquests Districtes a la regidora Sra. Rocío Ramírez Pérez.
SEGON.- DETERMINAR que per refosa dels Decrets 6375/2016 i aquest Decret,
els nomenaments de Regidors/es Presidents/es de Districte, queden com segueix:

Sr. Jaume Graells Veguin

DISTRICTE I - Centre, Sant Josep i Sanfeliu
DISTRCTE VI –Bellvitge-Gornal

Sr. Cristian Alcázar Esteban

DISTRICTE II - Collblanc-La Torrassa

Sr. David Quirós Brito

DISTRICTE III -Santa Eulàlia-Granvia Sud
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Sra. Rocío Ramírez Pérez

DISTRICTE IV- La Florida-Les Planes
DISTRICTE V - Pubilla Cases-Can Serra

TERCER.- CONFIRMAR la resta dels nomenaments i les delegacions efectuades al
Decret 6375/2016, de 26 de juliol (publicat en el BOPB de 05.08.2016).
QUART.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d‟anuncis de la corporació en compliment del que disposa l‟art. 44 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament d‟organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i en la seu electrònica de
l‟Ajuntament de conformitat amb l‟art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració
i l‟art. 9.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l‟article 123.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la Regidora Sra. Rocío Ramírez Pérez i al
Regidor Sr. José Castro Borrallo.
SETÈ.- TRASLLADAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics
municipals, a tots/es els/les regidors/es de l‟ajuntament, a la Gerència, a la
Intervenció General i la Tresoreria municipal i a les Àrees municipals per mitjà de la
publicació en la intranet, i als efectes legals oportuns.”

ACORD 7.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 443/2018 DE 23 DE GENER PEL QUAL S’ACORDA LA
DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I
RECLAMACIONS, AIXÍ COM ES DETERMINA LA SEVA COMPOSICIÓ
NOMINAL (EXP. 1510/2018).
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 20 del RODCLH,
DONA COMPTE AL PLE del Decret de l‟Alcaldia número 443/2018, de 23 de gener,
que literalment diu:
ATÈS que l‟Ajuntament en sessió ordinària del Ple, que va tenir lloc el 25 de juliol
de 2017, va aprovar definitivament el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de
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la ciutadania davant l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió
de Suggeriments i Reclamacions, amb la resolució dels suggeriments i les
al·legacions presentades a l‟aprovació inicial del reglament que va tenir lloc per
acord del Ple de 25 d‟abril de 2017 (en endavant RODCLH).
VIST que l‟article 13 del RODCLH, determina que sota la denominació Comissió de
Suggeriments i Reclamacions de L‟Hospitalet actuarà l‟òrgan d‟existència
obligatòria previst a l‟art. 132 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases
de règim local.
ATÈS que el text íntegre del Reglament va ser publicat al BOPB de 22 d‟agost de
2017 i la ressenya es va publicar al DOGC núm. 7442, de 28 d‟agost de 2017 i que,
de conformitat amb la disposició final segona, ha iniciat la vigència, el dia següent a
la seva publicació en el BOPB, és a dir, el 23 d‟agost de 2017, establint a la
disposició final primera que en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de
l‟inici de la vigència s‟ha de procedir a efectuar la constitució de la Comissió de
suggeriments i reclamacions.
VIST que l‟article 14 del reglament estableix la composició de la comissió i que
entre els seus vocals hi haurà un/a regidor/a en representació de cadascun dels
grups polítics municipals del consistori i, si s‟escau, els/les regidors/es no
adscrits/es i dos/dues representants del Consell de Ciutat, designats/des pel seu
Plenari d‟entres els membres que no tinguin la condició de regidors/es de la
Corporació.
VIST que el Ple de l‟Ajuntament en sessió de 22 de desembre de 2015, va declarar
com a no adscrits al regidor Sr. Rafael Jiménez Ariza i la regidora Sra. Cristina
Santón Ramírez.
ATÈS que l‟article 18.a. del RODCLH, determina que els/les vocals, regidors/es
membres de la corporació, seran designats/des i revocats/des lliurement per escrit
dels/de les respectius/ves portaveus dels grups polítics municipals, d‟entre els/les
regidors/es que integren el seu grup i que en la designació és podrà incloure un/a
regidor/a vocal titular i un/a regidor/a suplent, que podran actuar de manera
indistinta a la Comissió.
VISTOS els escrits dels diferents grups polítics municipals dels consistori en el que
es proposen la representació dels seus grups respectius a la comissió.
VIST el certificat, que consta a l‟expedient, expedit per la Secretaria del Consell de
Ciutat en el que es fan constar els dos representants designats per acord del
Plenari del Consell, en sessió extraordinària de 9 de gener de 2018.
ATÈS que l‟article 14 del RODCLH estableix que serà el/la Secretari/a de la
comissió la persona que ocupi el càrrec de la Secretaria General del Ple,
determinant l‟art. 19 que es podrà delegar en un/a altre/a funcionari/a al servei de la
corporació, preferentment en aquell/a que ocupi el lloc de treball de cap d‟oficina de
suport als òrgans de defensa de la ciutadania.
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ATÈS que l‟article 20 del reglament determina que l‟Alcaldia per mitjà de Decret
concretarà la composició nominal de la comissió i d‟aquest es donarà compte al Ple
en la primera sessió que tingui lloc.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l‟article 20
del reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i comissió de suggeriments i reclamacions.
DISPOSO:
PRIMER.- DELEGAR la Presidència de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions en el regidor Sr. Francesc Josep Belver Vallés.
SEGON.- DECLARAR la composició de la comissió de conformitat amb el detall
següent:
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vicepresident: El/La Regidor/a membre designat per acord de la Comissió
Vocals:
 Membres de la Corporació:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
Vocal titular: Sr. Manuel Brinquis Pérez
Vocal suplent: Sr. José Castro Borrallo
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
Vocal titular: Sr. Miguel Manuel García Valle
Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruíz Narvaez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
Vocal titular: Sra. Ana González Montes
Vocal suplent: Sra. Juliana Carballeira Pascual
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
Vocal titular: Sr. Pedro Alonso Navarro
Vocal suplent: Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
e) Per part del Grup Polític Municipal d‟ERC:
Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero
Vocal suplent: Sr. Jorge (Coque) García i Muñoz
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
Vocal titular: Sr. Jordi Monrós Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
Vocal titular: Sr. Khristian Giménez Márquez
h) Regidors no adscrits:
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Sr. Rafael Jiménez Ariza
Sra. Cristina Santón Ramiro
 Membres del Consell de Ciutat:
Sr. José Manuel Banderas Vozmediano
Sra. Fernanda Sánchez Alcantara
Secretari/a: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria General del Ple, sense
perjudici de la facultat de delegació prevista a l‟art. 19 del RODCLH.
TERCER.- FER PUBLICA al BOP la delegació de la presidència de la comissió, en
compliment del que determina l‟article 9.3 de la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, del
règim jurídic del sector públic i l‟article 8.8 de la Llei 26/2010 de 3 d‟agost de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
QUART.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les Regidors/es designats/es, a la
Secretaria General del Ple i als vocals Sra. Fernanda Sánchez i José Manuel
Banderas Vozmediano i DONAR TRASLLAT a l‟Alcaldia-Presidència, als/a les
Portaveus dels grups polítics municipals, així com a la Secretaria del Consell de
Ciutat.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE AL PLE en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, de conformitat amb el que determina l‟article 20
del RODCLH.”
ACORD 8.- PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
444/2018 DE 23 DE GENER, RELATIU A LA CONCRECIÓ DE LA COMPOSICIÓ
DEL CONSELL EXECUTIU I DE PROGRAMACIÓ DELS SERVEIS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP.
8971/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‟Alcaldia 444/2018, de 23 de gener, que literalment diu:
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de gener de
2014, va aprovar inicialment el reglament orgànic d‟organització i funcionament dels
serveis de comunicació municipals de L‟Hospitalet de Llobregat i que el Ple en
sessió ordinària de 27 de maig de 2014, va resoldre les al·legacions presentades i
va aprovar definitivament el reglament.
VIST que el text íntegre del reglament es va publicar al BOPB el 23 de juny de 2014
(publicat anunci de rectificació l‟11 de juliol de 2014) i va entrar en vigor el dia
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següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb la
seva disposició final, és a dir, el 24 de juny de 2014.
ATÈS que el reglament, al seu article 7, preveu l‟existència del Consell Consultiu i
Assessor i el Consell Executiu i de Programació, com a òrgans garants de la
participació dels grups socials i les entitats sense ànim de lucre més representatives
de la ciutat, així com de les formacions polítiques amb representació al consistori de
L‟Hospitalet.
ATÈS que els articles 15 i següents del reglament regulen la composició i
designació dels membres del Consell Executiu i de Programació.
VIST que l‟article 15 determina que la Presidència del Consell Executiu i de
Programació és l‟òrgan unipersonal que representa al Consell en el seu àmbit de
projecció social, que la seva designació s‟integrarà en la candidatura proposada de
conformitat amb l‟article 17.1 i haurà de recaure en una persona vinculada a la
gestió dels mitjans de comunicació municipals.
ATÈS que el Ple en sessió de 20 de desembre de 2016, va acordar nomenar els
membres del Consell Executiu i de Programació dels serveis de comunicació
municipals, i atesa la vacant del lloc de treball de Director/a de mitjans de
comunicació, es va determinar que a la Presidència s‟ocuparia pel Gerent de la
FARGA, Sr. M. P. G. de forma provisional, establint que seria substituït
automàticament per la persona que ocupés el lloc de Director/a dels mitjans de
comunicació municipal.
VIST que el Ple de l‟Ajuntament en sessió ordinària de 22 de desembre de 2017 va
acordar, amb el quòrum de les 2/3 parts del número legal de membres de la
corporació, nomenar Director dels mitjans de comunicació municipal el Sr. Oscar
Sánchez Martín.
VIST que el Consell d‟Administració de la Farga GEM, S.A., en sessió d‟11 de
gener de 2018, va acordar contractar, de conformitat amb l‟acord del Ple municipal
referit anteriorment, al Sr. Sánchez com a Director dels mitjans de comunicació.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix, l‟article
124.4.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- CONCRETAR, amb efectes des de la data d‟inici de la prestació dels
serveis del Director dels mitjans de comunicació i en execució de l‟acord del Ple
municipal de 20 de desembre de 2016, la composició del Consell Executiu i de
Programació dels serveis de comunicació municipals, de conformitat amb l‟article 16
del reglament dels serveis de comunicació municipals:
PRESIDENT
SECRETARI

Sr. O. S. M.
Sra. M. D. Q. B.
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VOCALS:
a. Professionals a proposta dels grups polítics municipals
Pel Grup Polític Municipal del PSC Sr. F. J. C. C.
Pel Grup Polític Municipal del C‟s
Sr. L. M. E. T.
Pel Grup Polític Municipal del PP
Sra. M. I. A. D.
Pel Grup Polític Municipal
Sr. B. C. R.
d‟ICVEUiA
Pel Grup Polític Municipal d‟ERC
Sr. J. M. i C.
Pel Grup Polític Municipal de CiU
Sra. E. T. i G.
Pel Grup Polític Municipal de CUPSra. M. M. S. P.
PA
b. Professionals en l’àmbit de la comunicació general i/o local
Sr. F. P. R.
Sra. D. F. O.
Sr. J. C. R. i B.
c. El/La director/a dels mitjans de comunicació municipals
Sr. O. S. M.
d. Un/a tècnic/a del Departament de comunicació de l’Ajuntament
Sra. Y. M. D.
SEGON.- TRASLLADAR aquest Decret, a les persones nomenades, a la Gerència,
al Consell d‟Administració de La Farga GEM S.A., al Consell Consultiu i Assessor
dels mitjans de comunicació municipals, així com als/a les portaveus dels grups
polítics municipals.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc als efectes
escaients.”
ACORD 9.- PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
512/2018, DE 26 DE GENER, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL (EXP. 4180/2016).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‟Alcaldia número 512/2018, de 26 de gener, que literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL
Atès que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió extraordinària, que es va celebrar 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
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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 per decrets de l‟Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents llocs de treball
com a personal eventual.
Atès que el Ple de l‟Ajuntament a l‟aprovar els Pressupostos Municipals pel 2017 i
2018, va aprovar la Plantilla de personal eventual vigent, que va quedar de la
següent manera:






1 Assessor/a de l‟Alcaldia
4 Assessor/a Nivell 1
4 Assessor/a Nivell 2
7 Assessor/a Nivell 3
8 Assessor/a de grups municipals

Atès que l‟article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l‟Alcaldia la competència pel nomenament del personal eventual de confiança o
assessorament especial tenint en compte les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que actualment resten vacants els següents llocs de treball de personal
eventual:




1 lloc d‟Assessor/a d‟Alcaldia
1 lloc d‟Assessor/a Nivell 2
1 lloc d‟Assessor/a de grups municipals.

Atès que aquesta Alcaldia ha demanat que s‟iniciïn els tràmits per nomenar un
Assessor/a nivell 2, adscrit/a a l‟Àrea d‟Alcaldia-Presidència.
Vist l‟informe de l‟assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que en confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985 de 2
d‟abril, reguladora de les bases 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 ASSESSORA DE NIVELL 2, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la Plantilla vigent del personal
eventual a la senyora,

…/…

39

1.- D. L. L.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
Plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:



1 lloc d‟Assessor/a d‟Alcaldia
1 lloc 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 es celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Carregar la despesa que comporta l‟acord primer, a l‟aplicació pressupostària
01.9221.110.00.00 dels Pressupostos Generals d‟aquest Ajuntament per aquest
any 2018.
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‟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.
Novè.- Donar trasllat d‟aquest decret, a la persona nomenada, a l‟àrea d‟AlcaldiaPresidència, 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 10.- PER DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 1091/2018 DE 19 DE FEBRER, PEL QUAL ES DELEGA DE MANERA
PUNTUAL LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE
PRESIDÈNCIA DEL 20 DE FEBRER DE 2018. (EXP.6099/2016)
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l‟Alcaldia número 1091/2018, de 19 de febrer, que literalment diu:
“ATÈS que l‟actual composició de les Comissions Permanents Sectorials del ple,
Comissió Permanent de Presidència i Comissió Permanent de Drets i Territori, es
concreta al Decret 8737/2016, de 27 d‟octubre, en el qual, tanmateix, es recull la
delegació de les presidències i la designació de les vicepresidències d‟aquestes
comissions de conformitat amb la delegació efectuada per l‟alcaldia en el Decret
5542/2015, de 25 de juny, del qual es va donar compte al ple en la sessió de 2 de
juliol de 2015, i va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província del 9 de juliol de
2015.
ATÈS que la presidència de la Comissió Permanent de Presidència no es troba
delegada i que la Vicepresidència es troba delegada en el 1r. Tinent d‟alcaldia Sr.
Francesc J. Belver Valles, segons consta en els Decrets esmentats a l‟apartat
anterior.
VISTA la convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Permanent de
Presidència per al dimarts 20 de febrer a les 10.00 hores.
ATÈS la impossibilitat d‟assistir a aquesta reunió per motius d‟agenda oficial
d‟aquesta alcaldia-presidència i de la vicepresidència.
VIST que l‟article 65.2 del Reglament Orgànic del Ple vigent, (BOPB 12.01.2012)
faculta a l‟alcaldia per a la delegació de la presidència de les comissions en
qualsevol membre de ple dret de la corporació.
VIST el que disposen els articles 122.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de
les bases de règim local i 37 i següents del reglament orgànic de govern i
administració de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat (BOP de 12.01.2012),
DISPOSO:
PRIMER.- DELEGAR la presidència de la COMISSIÓ PERMANENT DE
PRESIDÈNCIA, de manera puntual, per a la sessió ordinària convocada per al dia
20 de febrer de 2018 a les 10.00 hores, en el Tinent d‟alcaldia Sr. Cristian Alcázar
Esteban.
SEGON.- PUBLICAR el present Decret en el BOPB de conformitat amb el que
preveuen, l‟article 9.3 de la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic i l‟article 6.8 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de regim jurídic i de

…/…

41

procediment de les administracions públiques de Catalunya.
TERCER.- DONAR COMPTE a la Comissió Permanent de Presidència abans de
l‟inici de la sessió i al ple municipal en la propera sessió que tingui lloc.
QUART.- NOTIFICAR aquest Decret als tinents d‟alcaldia Sr. Belver i Sr. Alcázar,
als membres de la Comissió Permanent de Presidència i als/a les portaveus dels
grups polítics municipals.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a la Secretaria General del Ple, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal, al Gabinet de l‟alcaldia i a
la resta de les Àrees de l‟Ajuntament mitjançant la publicació en intranet, als efectes
legals oportuns.”

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 11.- RELATIU A LA DECLARACIÓ DE NO SUBJECCIÓ A LA TAXA
PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES
ACTIVITATS PROFESSIONALS DE DIFERENTS ACTIVITATS, APROVANT EL
PROJECTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS (EXP. 1236/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

VISTOS els escrits presentats per les societats que es relacionen a continuació, en
els quals adjunten el Projecte de gestió integral de residus, i, sol·liciten que en base
als esmentats projectes, es consideri la no subjecció a la Taxa per la recollida
d‟escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals i
activitats següents:
1) AVIATION ISLAND, SL, NIF B57795270, núm. de Registre general d‟entrada
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86416 i data 28 de novembre de 2017, amb local situat al carrer Botànica, 99, Pb
d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat, com a, Locals Afectes, amb una
superfície, segons consta a aquest tribut, de 984 m2.
2) EWAB ENGINEERING, S.A.U, NIF A79806360, núm. de Registre general
d‟entrada 92939 i data 19 de desembre de 2017, amb local situat al carrer
Montserrat Roig, 58 Pb d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat, classificada a
l‟epígraf de l‟IAE 1 3254, Const. Maq. Elevació i Manipulació, amb una
superfície, segons consta a aquest tribut, de 1400 m2.
VISTOS els informes favorables emesos pel Cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient en relació als Projectes de gestió integral dels residus que han presentat
els interessats i que s‟adjunten al present expedient.
VIST que el Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient també informa que
l‟Ajuntament no realitza la recollida de residus als locals i activitats assenyalats per
aquestes empreses i que l‟esmentada recollida de residus, segons certificats dels
gestors de residus aportats pels interessats, es realitza d‟acord amb la normativa
vigent.
ATÈS que, en virtut de l‟article 2, apartat 4, de l‟Ordenança Fiscal Municipal que
regula la Taxa per la recollida d‟escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, la declaració de no subjecció i el projecte de gestió haurà de ser
aprovat pel Ple de l‟Ajuntament i tindrà efectes en l‟exercici següent a la data de la
sol·licitud.
ATÈS que aquest mateix article també assenyala que el Ple de l‟ajuntament podrà
establir que anualment es presenti documentació que acrediti que es segueixen
complint els requisits que preveu la normativa de residus comercials.
VIST que per tal de garantir en el futur la correcta aplicació del Projecte de gestió
integral de residus, és necessari que el productor dels residus aporti durant el mes
de desembre anterior a cada any al que es demana la consideració de no subjecció
a la taxa, la següent documentació:
- Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida de
tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.
- Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de recollida
de residus.
VIST l‟article 54 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, on, entre d‟altres, s‟estableix
que la persona titular d‟una activitat comercial entregarà els residus que generi a
una persona gestora autoritzada, o bé s‟acollirà al sistema de recollida i gestió de
l‟Ens local competent.
VIST l‟informe jurídic i proposta que consta a l‟expedient.
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El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR a les empreses relacionades a continuació i amb efectivitat
des de l‟1 de gener de 2018 NO SUBJECTES a la Taxa per la Recollida
d‟Escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals,
activitats i amb les dates d‟efectes esmentades, APROVANT els Projectes de
Gestió integral de residus d‟aquestes societats, informats favorablement pel Cap de
Servei de Neteja i Medi Ambient:
1) AVIATION ISLAND, SL, NIF B57795270, núm. de Registre general d‟entrada
86416 i data 28 de novembre de 2017, amb local situat al carrer Botànica, 99, Pb
d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat, com a, Locals Afectes, amb una
superfície, segons consta a aquest tribut, de 984 m2.
2) EWAB ENGINEERING, S.A.U, NIF A79806360, núm. de Registre general
d‟entrada 92939 i data 19 de desembre de 2017, amb local situat al carrer
Montserrat Roig, 58 Pb d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat, classificada a
l‟epígraf de l‟IAE 1 3254, Const. Maq. Elevació i Manipulació, amb una
superfície, segons consta a aquest tribut, de 1400 m2.
SEGON.- REQUERIR a les empreses esmentades a l‟acord PRIMER, com a
productores de residus, per a l‟aplicació de la no subjecció per a l‟exercici 2019 i
successius, l‟aportació durant el mes de desembre de l‟any anterior a la
consideració de la no subjecció a la Taxa, la documentació següent:


Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida de
tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.



Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de recollida
de residus.

TERCER.- TRASLLADAR aquests acords a les empreses assenyalades a l‟acord
PRIMER, al director de l‟Òrgan de Gestió Tributària, a la directora de Serveis
d‟Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, al cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient, a la Intervenció General i a la Tresoreria municipal.
ACORD 12.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI R.C.R. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA
(EXP. 1262/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
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Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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 del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco 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 9 de novembre de 2017 el funcionari d‟ aquest ajuntament R. C.
R., amb XXXXXXXXXXXXXX formula declaració de l‟activitat de professor al Centre
d‟Oposicions Eureka, els dissabtes de 9.30 h a 13.30 h.
Atès que acompanya contracte de treball temporal en el que consta que la
distribució del temps de treball serà els dissabtes de 11.45 h a 13.45 h. i tindrà una
durada des del 4 de novembre de 2017 i fins el 31 de maig de 2018.
Atès que en data 29 de novembre de 2017, l‟Intendent Major, Cap de la Guàrdia
Urbana informa que el Sr. R. C. es troba realitzant el període de pràctiques de 12
mesos establert dintre del corresponent procés de selecció per tal d‟ocupar plaça
d‟agent, període que finalitzarà durant el mes de juliol de l‟any 2018.
Atès que tanmateix informa que el Sr. C. es troba assignat a la Unitat de Proximitat
amb horari de matí i tarda distribuït de la següent forma: els mesos d‟abril a
setembre de 9.30 h a 13.30h i de 16.00 a 20.00 h; els mesos de novembre a març
de 9.30 h a 13.30 h i de 15.30 h a 19.30 h de dilluns a divendres, caps de setmana
festa; els mesos de juliol i agost de 14.00 h a 22.00 h, amb quadrant de festes amb
rotació de festa en cap de setmana, treballant un de cada dos caps de setmana.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal d‟aquest Ajuntament fa constar en
data 8 de gener de 2018, que el Sr. R. C. ocupa plaça i lloc d‟agent de la Guàrdia
Urbana, té una jornada de 1674 hores anuals, 40 hores setmanals i percep el factor
d‟incompatibilitat.
Atès que la legislació d‟aplicació al règim d‟incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l‟article 6.7
de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l‟Estat
(LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat és
causa d‟incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat pública o
privada llevat d‟aquelles exceptuades de la legislació sobre incompatibilitats i per
l‟article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya (LPLC)
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que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències de 17 febrer de
2011, rec. 908/2010, de 5 de maig de 2011, rec 244/2010 i 16 febrer de 2012, rec.
6651/2010 ha manifestat que la remissió feta per la LOFCS s‟ha d‟entendre al
conjunt de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que en conseqüència, el règim jurídic aplicable a la policia local és la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI), com a llei bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de
desembre, d‟incompatibilitats del personal al servei de les administració de la
Generalitat de Catalunya (LIPC), i el Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, regula el règim
d‟incompatibilitats (RPEL).
Atès que l‟article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal
comprès en l‟àmbit d‟aplicació de la mateixa no podrà exercir, entre les quals no es
troba la de docent en teràpies naturals.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2
de la LIPC ni a l‟article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada un 50%.
Atès que per l‟exposat es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari i queda condicionat a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessat canviï de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici de
l‟activitat privada.
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- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL determinen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l‟article 14 de la LIPC
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d‟un complement específic pel factor
d‟incompatibilitat o per concepte equiparable.
Atès que la policia local d‟aquest Ajuntament percep dins del complement específic
el factor d‟incompatibilitat, motiu pel qual aquest no s‟haurà d‟abonar mentre es
mantingui vigent l‟autorització de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LI ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques segons el qual en
els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim
establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa, legitima a
l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat
de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret Comunitari o de Dret
Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que les resolucions
d‟autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públic
s‟han de fer públiques.
Vist l‟informe l‟Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana.
Vist l‟informe de l assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat i l‟article 333 a) del Reglament
del personal al servei de l‟Administració local, aprovat per Decret 214/1990, de 30
de juliol atorga la competència per reconèixer la compatibilitat al Ple de
l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del 4 de novembre de 2017 i fins el 31 de
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maig de 2018, al Sr. R. C. R., la compatibilitat per exercir l‟activitat privada per
compte aliè de docència amb una dedicació de 3 hores setmanals (dissabtes de
10h.45‟ a 13h.45‟).
SEGON.- DEIXAR d‟abonar al Sr. R. C. R., el factor d‟incompatibilitat del
complement específic mentre es mantingui vigent el reconeixement de
compatibilitat.
TERCER.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat i independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l‟horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a l‟estricte
compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en aquest
Ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica si el funcionari
canvia de lloc de treball o es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici
de l‟ activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.
QUART.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord a l‟Àrea de l‟ Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme i al Servei de Recursos Humans (Nòmines).
ACORD 13.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA M.V.B.M. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 2453/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
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Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr., Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
REGIDOR NO ADSCRIT, Sr. Francisco 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 15 de gener de 2018, nº 18 de registre d‟ entrada al servei de
Recursos Humans, la Sra. M. V. B. M., amb XXXXXXXXXXXXX formula declaració
d‟activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l‟ activitat de tutora virtual, de la
Universitat Oberta de Catalunya amb una dedicació màxima de 12 hores setmanals,
de dilluns a divendres a partir de les 19 h.
Atès que la Sra. V. B. és funcionària interina i ocupa un lloc de treball de tècnica
superior en Dret.
Atès que el dia 12 de gener de 2018, el Sr. J. M. D. R. director de l‟Àrea de
Persones de la Universitat Oberta de Catalunya certifica que està previst que la Sra.
B. col·labori amb la Universitat mitjançant relació de naturalesa civil com a tutora del
Grau en Dret, dels Estudis de Dret i Ciència Política, durant el període corresponent
al segon semestre del curs acadèmic 2017/2018, del 21 de febrer de 2018 al 31 de
juliol del mateix any, col·laboració que es desenvolupa de forma no presencial, amb
autonomia organitzativa i d‟acord a la resta de termes establerts en el contracte
susceptible de realitzar-se en 12 hores setmanals.
Atès que tanmateix certifica que els seus honoraris ascendeixen a 3.000 euros
semestrals.
Atès que la cap de servei d‟Educació mitjançant informe de data 26 de gener de
2018 manifesta que no hi ha cap objecció per a atorgar la compatibilitat en les
condicions que figuren en la sol·licitud presentada per la funcionària.
Atès que per la seva banda, la cap de servei de Cultura mitjançant informe de 29 de
gener de 2018, manifesta que no hi ha inconvenient en que se li atorgui la
compatibilitat.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l‟Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟ incompatibilitats del personal al servei de
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l‟Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s‟aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l‟article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l‟Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l‟activitat de tutora no
presencial del grau de Dret.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l‟article 2 de la LIPC ni de
l‟article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l‟article 12 LIPC i l‟article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l‟ activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l‟Administració incrementada en un 50%.
Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 12
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s‟ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari quedant condicionada a l‟estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l‟interessada canviï de lloc de treball en el sector públic.
- L‟interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l‟exercici
de l‟activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l‟Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d‟aplicació al règim
d‟incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
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Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s‟ha d‟estar al que estableix l‟article 24 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ha de fer
públiques.
Vist l‟informe de la cap de servei d‟Educació.
Vist l‟informe de la cap de servei de Cultura.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
Vist l‟article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l‟article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del personal al servei de
l‟Administració de la Generalitat que disposen que l‟òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l‟Ajuntament.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 21 de febrer de 2018 i fins el 31 de
juliol del 2018 a la Sra. M. V. B. M. la compatibilitat per exercir l‟activitat privada de
tutora no presencial del Grau de Dret, dels Estudis de Dret i Ciència Política de la
Universitat Oberta de Catalunya, amb una dedicació de dilluns a divendres a partir
de les 19 h, per un màxim de 12 hores setmanals.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L‟activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d‟aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència de la funcionària ni impedir o
menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
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generals.
b) L‟exercici de l‟activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l‟horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l‟estricte
compliment de la jornada i l‟horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que la funcionària canviï de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l‟exercici de l‟activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei d‟Educació i al servei de Cultura.

ACORD 14.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
000500/2018, DE 26 DE GENER, DE DECLARACIÓ DE L’APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2018 I DE LA
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT (EXP.
2033/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que correspon al Ple, en
aplicació del que disposa l‟article 123.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; DÓNA COMPTE al Ple, del Decret núm.
500/2018, de 26 de gener de 2018, amb el tenor literal següent:
“RESOLUCIÓ RELATIVA A LA DECLARACIÓ D‟APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST GENERAL PER A L‟EXERCICI 2018 I DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL AL SERVEI DE L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
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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 6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que
es segueix per a la declaració de l‟aprovació definitiva del pressupost general i de la
plantilla de personal de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2018.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de
desembre de 2017, va acordar aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla
de personal al servei de l‟Ajuntament, per a l‟exercici 2018.
ATES que es va sotmetre a informació pública mitjançant la inserció de l‟edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 27 de
desembre de 2017, i publicació en el Tauler d‟anuncis d‟aquest Ajuntament, en el
termini de 15 dies hàbils, en compliment de l‟article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
VIST el certificat del Vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de Govern
Local de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, de data 22 de gener de 2018, en
relació a la presentació d‟al·legacions en el termini de 15 dies hàbils comptats a
partir del 28 de desembre de 2017, fins al 18 de gener de 2018.
ATÈS que en aplicació del que disposa l‟article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març; i segons consta en el certificat del Vicesecretari-secretari accidental de
la Junta de Govern Local, al no haver-se presentat reclamacions, a l‟aprovació
inicial del Pressupost general i la plantilla del personal al servei de l‟ajuntament per
a l‟exercici 2018, dins del termini de informació pública, es consideren
definitivament aprovats en data 19 de gener de 2018, un cop finalitzat el termini
d‟exposició pública.
ATÈS que en data 24 de gener de 2018, s‟ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província, edicte d‟aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla del
personal al servei de l‟ajuntament per a l‟exercici 2018.
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 6375, de 26 de juliol de
2016, publicat al BOPB de 5 d‟agost de 2016.
RESOL:
PRIMER.- DECLARAR aprovat definitivament, en data 19 de gener de 2018; el
Pressupost general de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, així com les
corresponents Bases d‟execució del pressupost per a l‟exercici 2018.
SEGON.- DECLARAR aprovada, en data 19 de gener de 2018; la Plantilla de
personal al servei de l‟ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, per a l‟exercici 2018.
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TERCER.- TRAMETRE còpia del pressupost general definitivament aprovat a la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Ministeri d‟Hisenda, en aplicació a
l‟article 169.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Secretaria General, a la Intervenció
General a la Tresoreria Municipal, i als serveis municipals que en puguin estar
interessats, a través de la intranet municipal.”
ACORD 15.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 31.12.2017 (4T TRIMESTRE 2017) (EXP. 2702/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement
dels informes de Tresoreria i d‟Intervenció, d‟acord amb l‟article 5 de la llei 15/2010,
de 5 de juliol, que modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, i l‟article 10 de la llei
25/2013, de 27 de desembre, sobre els terminis de pagament als proveïdors i la
gestió de les factures, referits al 31.12.2017 (4t trimestre 2017).
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s‟estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l‟article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s‟està incomplint el termini.
Atès que l‟article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l‟òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d‟actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l‟obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s‟ha efectuat el reconeixement de l‟obligació.
Atès que l‟informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s‟ha rebut a la
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Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s‟ha rebut l‟informe
al qual fa referència l‟article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. És dóna per assabentat de l‟informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d‟acord amb el que disposa
l‟article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l‟anotació a l‟esmenta registre i no s‟hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l‟obligació, a 31 de desembre de
2017 (4t Trimestre 2017).
SEGON. Remetre al Departament d‟Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d‟acord amb el previst en
l‟article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l‟infome emès per la Tresoreria
General.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. J.L.C.P., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA 111/17
(EXP. 19905/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
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dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; 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. 6761/2017, de 15 de setembre, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. J. L. C. P., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 27.9.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la interessada en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
27/10/2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 06/11/2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet a la que es fa referència
en la resolució núm. 6761/2017, de 15 de setembre, d‟iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor la Sra. J. L. C. P., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. J. L. C. P.,
amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
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de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.R.C., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA53/17
(EXP. 19567/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; 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. 6759/2017, de 15 de setembre, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. M. R. C., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 21.9.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la interessada en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. Instructora del procediment de
27/10/2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 06/11/2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
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denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet a la que es fa referència
en la resolució núm. 6759/2017, de 15 de setembre, d‟iniciació del procediment:
-

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública.

SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor la Sra. M. R. C., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. M. R. C.,
amb XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una
multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.D.P.C., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA90/17
(EXP. 23906/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; 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. 7615/2017, de 13 d‟octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. B. D. P. C., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
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a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 26.10.2017, com així consta
en la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21/11/2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 24/11/2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet a la que es fa referència
en la resolució núm. 7615/2017, de 13 d‟octubre, d‟iniciació del procediment:
-

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública.

SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. B. D. P. C., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. B. D. P. C.,
amb XXXXXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.O.CH.L., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA95/17
(EXP. 23900/2017).
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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, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; 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. 7614/2017, de 13 d‟octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J. O. Ch. L., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació els
dies 19 i 20 d‟octubre de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
23.11.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
29/12/2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 08/01/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet a la que es fa referència
en la resolució núm. 7614/2017, de 13 d‟octubre, d‟iniciació del procediment:
-

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública.

SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
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dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. J. O. Ch. L., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. J. O. Ch. L.,
amb XXXXXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.F.V.S., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. SA97/17
(EXP. 23909/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; 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. 7616/2017, de 13 d‟octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. M. F. V. S., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació els
dies 19 i 20 d‟octubre de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
23.11.2017.
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VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
29/12/2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 08/01/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet a la que es fa referència
en la resolució núm. 7616/2017, de 13 d‟octubre, d‟iniciació del procediment:
-

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública.

SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. M. F. V. S., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. M. F. V. S.,
amb XXXXXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A. L., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS.
SA206/17VR (EXP. 23464/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
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García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; 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. 6865/2017, de 19 de setembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. A. L., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 26 i 29 de setembre de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la
llei 39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del
dia 4.11.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
18/12/2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 08/01/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 24.4.2017 a la que
es fa referència en la resolució núm. 6865/2017, de 19 de setembre, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via
pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
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TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. A. L., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. A. L., amb
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 22.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 3, 4, 5, 6, 7 I 8 DEL 23, 25, 30
DE GENER I 6, 13 I 20 DE FEBRER DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP.
1227/2018)
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 3, 4 , 5, 6, 7 i 8 de 23, 25 i 30 de
gener i 6, 13 i 20 de febrer de 2018, respectivament.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 16 DE GENER AL 20 DE FEBRER DE 2018, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 232 AL 1118. (EXP. 1234/2018).
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
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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. 232 de data 17 de gener al núm. 1118 de data 20 de febrer de
2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PUNT 24.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ EDUCATIVA
ÍTACA, EN RELACIÓ AL DOCUMENT DE SUPORT PEL DESENVOLUPAMENT
DE LA PROGRAMACIÓ COMUNITÀRIA DEL DISTRICTE II DE LA CIUTAT (EXP.
2908/2018).
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l‟entitat Associació Educativa Ítaca,
es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna qüestió dels punts 22 i 23?, Si no passem a participació ciutadana.
Farem primer la d‟ITACA, em sembla el Sr. F. C. prendrà la paraula.

SR. F. C. (ITACA)
Bona tarda a tots i totes. Ja em coneixeu sóc el F. C., sóc el Director General de
l‟Associació educativa, avui m‟acompanya E. D. L. H., que és la coordinadora del
projecte ICI. Benvolguda Alcaldessa, Núria Marín, Tinents d‟Alcaldia, regidors,
regidores, amics i amigues prenc la paraula, en representació de l‟Associació
Educativa Ítaca, de l‟equip impulsor del projecte d‟Intervenció Comunitària
Intercultural del Districte II i dels més de 70 recursos, institucions públiques i
privades que hi estan implicades, per demanar el vostre suport i aprovació de la
Programació Comunitària Collblanc-La Torrassa. Aquest és el resultat d‟un treball
col·lectiu que vol contribuir decididament a la millora de la convivència i la cohesió
social.
Des de l‟any 2014, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat col·labora i promou,
amb l‟Obra Social “la Caixa”, el projecte d‟Intervenció Comunitària Intercultural.
Aquest s‟impulsa al Districte de Collblanc-La Torrassa de la mà de l‟Associació
Educativa Ítaca i compta amb la col·laboració de diferents administracions
públiques, així com amb la participació activa dels recursos tècnics i de molt veïns i
veïnes del Districte II. Enfocat especialment als àmbits de l‟educació, la salut i les
relacions ciutadanes, el Projecte impulsa un procés comunitari i participatiu que
posa el focus de manera prioritària en els infants, els i les joves i les famílies.
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El procés comunitari encetat ara fa tres anys i mig, ha passat per diverses fases. Al
2016 es va presentat un complert diagnòstic dels barris de Collblanc i La Torrassa
en el que van participar la majoria de forces polítiques representades d‟aquest
Plenari, recursos tècnics del Territori, públics i privats, i un gran nombre de
ciutadania organitzada i a títol individual. Així, gràcies a les dades i la informació
facilitada per l‟Ajuntament i la participació d‟un total de 340 persones, va ser
possible construir col·lectivament una fotografia que recollida la realitat, les realitat
del Districte II i dels seus habitants.
Aquesta fotografia compartida, anomenada Monografia Comunitària de Collblanc-La
Torrassa, va identificar els principals reptes que el nostre territori havia d‟afrontar en
els àmbits de la salut, l‟educació i les relacions ciutadanes. En aquests anys, s‟han
constituït dos espais de relació tècnica, estables en el temps, en els que fins a 70
actor del territori treballen conjuntament en el disseny de les propostes que volen
abordar aquests reptes compartits.
El procés ha comptat amb la important implicació de responsables i tècnics
municipals de les regidories del Districte II, de Benestar Social, Educació, Salut,
Cultura, Participació i Comerç, i Drets dels Consumidors i les Àrees de Benestar i
Drets Socials, l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, i malgrat no directament,
l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. A més, han participat la
majoria dels equips docents de les escoles del barri, les seves AMPAS, les dues
Àrees Bàsiques de Salut, la Biblioteca, els recursos educatius per al temps lliure
dels infants, així com, el conjunt del fort, transformador i imprescindible teixit
associatiu dels barris de Collblanc i la Torrassa.
Així, des de l‟inici del desplegament del Projecte, avancem significativament en la
implicació assertiva i sinèrgica de tots els actor que conformen la comunitat de
Collblnac-La Torrassa. El treball col·laboratiu que promou el procés comunitari té la
seva traducció en una nova forma d‟entendre la intervenció social al districte i en la
millora de l‟eficiència. La innovació i els seus enfocaments que aporta el treballs
cooperatiu permeten arribar a fites que, en un moment on necessitats i recursos no
creixen de la mateixa proporció, serien difícils d‟assolir individualment.
En aquest Ple, espai de participació obert i democràtic, volem presenta la primera
Programació construïda comunitàriament i que és un dels elements clau del procés.
Aquesta va des de propostes que organitzen de manera més eficient amb recursos
existents, fins actuacions innovadores que donen respostes a noves necessitats i
reptes detectats. Per això, pren com a punt de partida l‟enorme potencial de
recursos, projectes, accions i relacions ja existents al territori. La programació
comunitària es construeix sobre els fonaments d‟un model d‟intervenció que fa anys
és present al Districte II i que tant bons resultats ha generat en favor de la millora i
la cohesió territorial. Es tracta, per tant, d‟una proposta que vol articular millor i de
manera més eficient el territori per oferir respostes més sinèrgiques, més coherents
amb les necessitats existent, més eficients, mes sostenibles i més compartides
entre tots els protagonistes que conviuen a Collblanc-La Torrassa.
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La programació s‟articula a través de diverses àrees estratègiques d‟intervenció
que, alhora, volen cridar l‟atenció de tots i totes sobre la responsabilitat compartida
en la transformació i construcció d‟un districte millor. Estem convençuts a més, que
la major consciència d‟aquesta responsabilitat reverteix en un major i sòlid,
sentiment de pertinença.
Les línies estratègiques en l‟àmbit de la salut són la promoció la difusió d‟un
concepte ampli de salut que incorpori la relació entre les persones com element
clau i imprescindible per a un districte més sà i saludable. En l‟àmbit de les
relacions ciutadanes, la promoció de la participació ciutadana, així com, el
coneixement i el reconeixement, com a part de la comunitat, dels altres diversos. I
en l‟àmbit de l‟educació, la millora del potencial educador de les famílies, del conjunt
de la comunitat educativa i de l‟entorn social.
En els seus pocs anys de vida, el procés comunitari ja ha generat noves propostes,
noves relacions, noves aliances i noves formes de fer front als reptes dels nostres
barris. En les seves diferents fases, el procés comunitari ha generat més d‟un
centenar d‟activitats i ha comptat amb la imprescindible aportació de l‟expertesa
d‟una setantena de professionals i més de 8.000 participacions de veïns i veïnes
que han sumat il·lusió i estima dels seus barris en forma de propostes o com a
participants de les iniciatives proposades.
Donat l‟alt grau d‟implicació de tants actors públics i privats i la significativa
aportació de les futures propostes en la millora de la vida dels nostres conciutadans
i conciutadanes, voldríem que els representants polítics del nostre Ple Municipal,
conegueu, i si ho considereu oportú, sigueu partíceps en forma de suport, del
procés i la programació comunitària que incideix decididament en les polítiques
públiques de Collblanc-la Torrassa
ara i per la propera dècada. Estem
convençudes i convençuts que l‟aval de les nostres forces polítiques dotarà de
major legitimitat el procés i reconeixerà la tasca de tantes persones implicades que
estan realitzant a favor de la gent petita, jove i gran dels nostres barris. Per tot això,
moltíssimes gràcies. Bona tarda.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies per la vostra aportació. Si no he entès malament ens
demaneu a tots els grups polítics el recolzament al projecte i per tant, si us
assembla faríem un torn d‟intervencions perquè pugueu dir si esteu d‟acord, o en fi,
recolzeu aquest projecte tant important. Comencem pel Sr. Martín Hermosín.

SR. MARTÍN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Sra. Alcaldesa. En primer lugar darle la bienvenida, agradecerle la
exposición y todo el trabajo que tanto ellos como los máximos representantes de la
entidad, pero todo el colectivo que aquí nos ha hecho, nos ha dado conocimiento
que está trabajando por este proyecto comunitario que creemos también, aunque
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creo tan importante como es lograr o favorecer la cohesión en el Distrito II. Por
tanto, a nivel de este regidor, pues pueden contar todo el apoyo y la aportación, que
en la medida de lo posible pues puede hacer. Gracias.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, en primer lloc i parlo també en nom del meu company Rafael Jiménez,
agrair-vos el coratge que us va impulsar posar en marxa el projecte ICI a CollblancLa Torrassa i també tota l‟energia, els esforços i la il·lusió tant vostra a F. i E. com
del Regidor, de la R., del J., de tot el súper equip de professionals que porteu, no al
darrere si no al costat.
Gràcies a aquests esforços heu fet que aquest projecte estigui ben consolidat als
dos barris i a més a més reconegut a tota la ciutat. Faré un breu comentari sobre la
taula de salut comunitària, perquè tot i procuro seguir una mica tots els espais que
heu creat, potser aquest és del que més coneixement en tinc. El diagnòstic inicial
que vau presentar als inicis del projecte, mostrava que sovint les persones no
assumien la protecció i la promoció de la salut, com a missió pròpia, si no que la
delegava en els professionals de l‟àmbit sanitari assistencial. La taula va adoptar el
model de determinants de la salut que proposa l‟OMS amb el qual també
desenvolupem tota la programació, les activitats i les polítiques públiques del servei
salut de l‟ajuntament i des de les diverses àrees del Consistori i amb iniciatives com
el cicle de “gaudir millor la salut”, hem aconseguit amb un èxit rotund de
participació, divulgar el concepte de salut integral, desenvolupar activitats per
promoure estils de vida saludable, heu generat espais de relació, de diàleg amb
els...

SRA. ALCALDESSA
Continua el seu company, si vol que encara tindrà...

SR. RAFAEL JIMENEZ (REGIDOR NO ADSCRIT)
No cal, no cal...

SRA. ALCALDESA
No cal?, molt bé Està clar el posicionament. Per part de la CUP-Poble Actiu

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En primer lloc, una salutació efusiva als professionals de l‟acció comunitària que
formen part de l‟equip tècnic del projecte ICI, molt especialment, en aquest cas i de
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manera molt personal, molt especialment a l‟E. D. L. H., com a referent per a mi, en
aquest cas de la mediació comunitària, als últims anys a la zona nord de
L‟Hospitalet de Llobregat i ara mateix, com a referent de l‟acció comunitària en
aquesta ciutat, també.
Volem transmetre també, els nostres agraïments a tots els agents socials implicats
que fan possible el desenvolupament del procés comunitari engegat a Collblanc-La
Torrassa, ara fa més de tres anys. Veïnes de totes les edats i orígens, entitats del
barri, tècnics i tècniques de les diferents àrees de l‟Ajuntament i d‟altres
administracions i a l‟enorme equip de professionals del projecte, sense el qual
probablement seria molt difícil el seu manteniment, la seva sostenibilitat.
L‟acció comunitària, com a política pública és molt jove al nostre país, inicialment
promoguda des del Departament de Benestar Social de la Generalitat, la Direcció
General d‟Acció Cívica i Comunitària que ha anat canviant de nom a les últimes dos
dècades. Bàsicament a través de la implementació, ha promogut l‟acció
comunitària, bàsicament a través de la implementació dels plans de
desenvolupament comunitari a diferents barris de Catalunya, a L‟Hospitalet, al
Gornal i a La Florida–Les Planes i tenim també, durant els dos governs tripartits a
través de la vessant socials dels plans integrals que suposaven la implementació de
la llei de barris, també a moltes ciutats del pais, a L‟Hospitalet, Collblanc-La
Torrassa i posteriorment Pubilla-Casas-La Florida.
A principis de la present dècada, just quan comencen a finalitzar la majoria de Plans
Integrals... Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Ho sento. Quan temps? Ho dic per... dos minuts. Són dos minuts. Ho dic perquè el
Sr. Monrós m‟ho havia demanat.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda F., bona tarda E., en nom del Partit Demòcrata, traslladar a tot el vostre
equip d‟ITACA, doncs, el que moltes vegades he pogut comprovar personalment en
les trobades, aquest entusiasme que despreneu, que és molt fort, que és molt
contundent i que es veu amb els resultats, doncs, del vostre projecte.
En la última reunió que vam tenir, us vaig dir aquella frase “entre tots hem de fer
que la ciutat de L‟Hospitalet, sigui la primera”, vosaltres en sou part d‟aquest
projecte, de fer de L‟Hospitalet la primera ciutat i també us vaig dir una cosa, a
vegades sigueu més agosarats i demaneu més. Demanar més, vol dir, que quan hi
ha projectes que valen la pena, quan hi ha projectes que tenen, que aquella inversió
en el projecte té un revertiment i un recolliment molt superior al què es fa, es mereix
el recolzament de tots nosaltres, per tant, seguiu endavant, seguiu amb aquesta
bona feina, us felicito i traslladeu a tot l‟equip i als que més contents que poden
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estar són el vostre barri de Collblanc-La Torrassa, tota la gent que hi veu allà, que
és la que realment veu aquests resultats directament en la seva ciutadania.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. En primer lloc, doncs, voldria aprofitar aquestes paraules per
felicitar a l‟Associació Ítaca per aquests quaranta anys, doncs, de treball, dedicació,
d‟esforç i de projectes, per tal de garantir els drets dels infants, dels joves i per
millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes dels barris de Colbllanc i La
Torrassa.
El projecte ICI que es desenvolupa des de l‟any 2014, crec que és un clar exemple,
doncs, de suma i determinació per millorar la convivència i la cohesió social, doncs,
en un districte format per veïns i veïnes de més de 122 nacionalitats. Un projecte,
doncs, que suma esforços i també capacitat de diferents actors, el tercer actor el
sector públic i el sector privat i amb un objectiu molt clar, l‟objectiu d‟evitar la
fractura social i també vetllar per la interculturalitat amb aquest districte.
Per tant, des d‟Esquerra Republicana de Catalunya, creiem que és un deure
d‟aquesta administració i també dels diferents sectors, doncs que estan intervenint
en aquest moment, garantir, doncs, el suport polític però també garantir, doncs, el
suport econòmic per aquest projecte tiri endavant.
I des de la meva vesant, no la de portaveu en aquest moment, si no també com a
membre de l‟equip de govern de la Diputació de Barcelona, sap molt bé, que des de
la Diputació, doncs, hem sumat, doncs en aquest projecte, que és un projecte de
vital importància, i per tant, també, des d‟Esquerra Republicana de Catalunya, tot el
suport a aquest projecte que és un projecte, doncs, d‟èxit, moltes gràcies.

SRA. SONIA ESPLUGAS (PARTIT POPULAR)
Gracias Sra. Alcaldesa. En primer lugar, F. y E. agradeceros vuestra presencia
aquí, que habéis tenido la deferencia de venir a presentar la programación
comunitaria de Collblanc-La Torrassa, no todo el mundo lo hace y por tanto, creo es
de admirar que una asociación con tanta trayectoria como la vuestra, pues que,
además tenga la sensibilidad de venir al Pleno y previamente hablar con todos los
grupos municipales pues para explicar con detalle cuáles son vuestras
necesidades, cuáles son vuestros retos y cuáles son vuestros proyectos. Vuestra
sensibilidad, como digo y vuestra pasión a la hora de explicar el proyecto, es lo que
le convierte directamente en ganador.
Así que ni sois nuevos, ni sois noveles en estos temas, conocéis perfectamente a
las personas, conocéis perfectamente el entorno y por tanto, vuestra trayectoria os
avala, así que des del Partido Popular no podemos hacer más que admirar vuestra
dedicación, vuestra pasión sobre estos temas, además nosotros entendemos que
no estáis solos, puesto que muchísimos vecinos de Collblanc-La Torrassa,
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contribuyen a sumar a este proyecto tan fantástico, el trabajo colectivo que hacéis
realizando, desde hace muchísimos años, contribuye a mejorar el proyecto y
alcanzar los objetivos que a priori pueden parecer difíciles o inaccesibles.
Como ya os comenté en privado, tanto a E. como a F., bueno, es de admirar
vuestra laboral de tantos años y mantener la perseverancia constante de seguir
trabajando por un barrio que realmente lo necesita. Además consideramos que
completáis de una forma brillante la participación de la administración pública, la
privada y que vosotros sois el eslabón que necesitamos desde la administración
pública para sumar en todo eso, por tanto, adelante, tenéis nuestro apoyo y a
seguir.

SRA. JULIANA CARBALLEIRA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Des de el Grup Municipal Canviem, ens sumem com la resta dels companys als
agraïments. Jo crec que des del nostre grup, des de la nostre posició humil, en
aquest cas, només podem agrair-vos la tasca que esteu fent. Ningú millor que
vosaltres sap el què feu cada dia, per això tampoc explicarem res, perquè ja
vosaltres ho feu molt i feu a tots els grups i a totes les parts on als que s‟apropen a
vosaltres. Jo, l‟agraïment, el vull fer estès no només a les persones que representen
a aquesta associació, si no a tota la gran família que significa ÍTACA, que és
moltíssima gent, no només que treballa allà, si no que col·labora, que participa o
que ha trepitjat aquesta associació en algun moment.
Nosaltres només podem donar-vos el nostre suport, forces, ànims i moltes ganes
per continuar treballant en una tasca que no és fàcil però, bueno, ja sabeu tot el que
aconseguiu, ho veieu dia a dia, i suposo que això és el major agraïment que podeu
tenir vosaltres mateixos, que és el dia a dia, veure com la vostra ciutat, els
ciutadans que acompanyeu, com fomenteu la cohesió social, la igualtat
d‟oportunitats, la convivència en aquests barris, jo crec que aquesta és la millor
mostra de que la tasca que feu és molt necessària i que us encoratgem, a que
continueu fent-la i tot el què necessiteu, ja sabeu que el nostre grup estarà al vostre
costat. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno F., E., encantado de que estéis aquí explicando vuestro proyecto aunque ya
nos lo explicasteis y vinisteis a ver a todos los grupos. Yo os dije, en cuanto vi quien
lo presentaba, en cuanto vi el bagaje que teníais, en cuanto vi lo que estáis
haciendo, porque lo sabemos, porque os he visitado otras veces en vuestra entidad,
vi que estabais haciendo una labor importante, por lo tanto, este proyecto tenía que
ser también importante, algo que gente joven como vosotros sois capaces de decir
adelante, a mí me gustó y mira, algo muy bueno tiene que tener ese proyecto,
cuando todas las fuerzas políticas, tan dispares en sus formas de pensar, nos
ponemos de acuerdo para apoyaros, eso es bueno, nace bien, porque ojalá nos
pudiéramos poner de acuerdo con ese consenso tan potente como el que hay aquí
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en otras cosas que buena falta nos hace en la sociedad que empecemos a
entendernos los políticos. Pero este proyecto aglutina toda la sensibilidad de todos
los que piensan desde un lado, o los de otro, y esto es bueno, eso quiere decir,
primero que los que representan generan confianza que eso es importante,
segundo que vuestra labor a lo largo de cuarenta años ya de experiencia, ese
bagaje os dado la fuerza en ese barrio, en un barrio difícil, el barrio con más
densidad seguramente de los que hay en Europa, con un crisol de cultura, con un
crisol de alrededor de 130 nacionalidades, con lo difícil que es eso y la tarea social
tan potente que hay que hacer ahí, y vosotros los venís haciendo muy bien, así
como otras entidades de la ciudad.
Por tanto, tenéis el soporte, yo creo, mayoritario de este Pleno, pero primero porque
es un buen proyecto, en el que no tuvisteis que convencerme en cuanto lo vi y me
lo explicasteis, entendí que estaba avalado por gente potente y que además tenía
un calado profundo de cohesión de la sociedad y una serie de cuestiones que
mucha falta hace en nuestros barrios hoy, más en estos barrios tan complicados,
con tan buena gente que ha llegado aquí como ha llegado y que necesitan tanto de
la solidaridad, de que todos participemos y a mí, lo reitero otra vez, me alegra y veo
que el proyecto ha convencido a todos, a fuerzas tan dispares, lo que quiere decir
que es un gran proyecto, felicitaciones y que tengáis mucho éxito en él. Siempre
podéis contar con nuestro apoyo, gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc agrair al F. i a l‟E. la seva presència aquí per
presentar, doncs, presentar-nos al Ple, la programació comunitària i tota la feina
que es fa des del projecte ICI, i agrair aquesta feina que heu desenvolupat en els
darrers anys i que heu fet, especialment des d‟ÍTACA, amb el suport de La Caixa
però també amb el suport de moltíssims agents presents al territori que han
col·laborat amb la redacció de la monografia i desprès amb el desenvolupament de
totes les diferents taules i accions que aneu portant.
Una feina que evidentment té fruits immediats i que veiem cada dia, és cert, com
l‟altre dia teníem aquella reunió al districte pel “camí escolar segur” amb les AMPAS
i, per tant, ja veiem allà un fruit immediat, però que sobretot, és important pel pòsit
que deixa de futur, en quant a la capacitat de fixar objectius compartits, en quant a
la creació de nous d‟espais de relació i de construcció de ciutadania, en quant,
també, a l‟impuls de noves formes de treballar i sobretot, també, en quant a la
promoció de valors, tan importants com la interculturalitat, o maneres d‟afrontar la
vida, com és la necessitat de conèixer-nos tots i reconèixer-nos a l‟hora de crear
comunitat. I per tant, jo crec que compartim plenament els objectius, ho heu vist una
mica aquí al Ple, l‟equip de govern des del minut cero ha estat donant suport a
aquest projecte, tots els professionals de la casa han participat en la mesura de les
seves possibilitats i per tant, teniu el nostre compromís de continuar donant suport
al projecte ICI, per continuar construint uns barris millors, on viure i conviure millor i
perquè aquest projecte que ha estat una gran experiència des del 2014, continuï
endavant, per tant, moltes gràcies i tot el nostre recolzament.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo crec que ha quedat clar, i unànimement tothom ha plantejat el
recolzament, al reconeixement i per tant, jo crec que avui podeu estar molt satisfets
que heu aconseguit, com deia algun grup, unanimitat en un tema, que no sempre és
fàcil obtenir en aquest Ajuntament. Felicitats, endavant i en fi, sempre tindreu el
recolzament del vostre Ajuntament.

PUNT 25.PETICIÓ DE PARAULA CONJUNTA DE LES ENTITATS UGT UNIÓ
LOCAL DE L’HOSPITALET I CC.OO. UNIÓ LOCAL DE L’HOSPITALET,
SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE PER A EXPOSAR ELS MOTIUS QUE
SUSTENTEN LA CONVOCATÒRIA DE VAGA LABORAL PER A LA IGUALTAT
EL 8 DE MARÇ DE 2018 (EXP. 3559/2018).
En relació a la petició de paraula sol·licitada per les entitats UGT Unió Local de
l‟Hospitalet i CC.OO. Unió Local de l‟Hospitalet, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
Passem, ara sí, al punt 25. Suposo que veig a A. R. i a J. B., avui tenim les
intervencions així com de duo.

SRA. A. R. (CCOO)
Buenas tardes Alcaldesa, regidoras y regidores. Las intervenciones no van a ser
leídas por lo cual, ya sé que es un tiempo muy justo pero os pediría flexibilidad
porque creo que la moción lo merece. En primer lugar, agradeceros y agradecer a
los grupos que nosotros hemos planteado una moción que la vais a apoyar, que os
vais a adherir. Algunos datos: Yo cuando me estaba preparando esta intervención
pensé, no voy a hacer datos, pero quiero dar algunos, los que tengo a 31 de
diciembre de 2017, hay 15.046 personas en paro, de ellas, el 45% son hombre, el
54 % son mujeres, y entonces quería en mi intervención visualizar alguna de las
condiciones laborales de algunas vecinas de la ciudad de L‟Hospitalet, porque de
alguna manera, aunque no des sus nombres, sí que tienen nombre y apellido y las
visibilizamos en este Pleno.
Perfil: una vecina de Santa Eulàlia, mayor de 45 años, había estado toda su vida
trabajando de secretaria en una empresa, se ha quedado con la crisis parada, le
sale un trabajo en una tienda de estas de calcetines y de ropa interior, le ofrecen
media jornada, sábados inclusive, de lunes a viernes, sábado inclusivo y algunas
fiestas. Pasa todas las pruebas, hace formación dentro de la empresa, todo, la
ofrecen 400 euros al mes. Cuando hace la entrevista personal, le preguntan si está
disponible toda la jornada, si se va a buscar otro trabajo, claro con 400 euros,
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media jornada, tengo que buscarme otro trabajo. La rechazan porque claro, esta
empresa es la suplencia lo que la querían, entonces la podían llamar, lunes,
domingo, esta mujer ha estado, es y está, continua estando en un tema depresivo.
Empresa multiservicio: cinco mujeres, trabajan de 8h a 11h de mañana, camareras
en un hotel de Plaza Europa, de 12h a 4 de la tarde en un catering de comida, los
fines de semana, sábados alternativos o domingos en una residencia de abuelos
por 875 euros, vecinas de L‟Hospitalet.
Enfermera diplomada, Hospital de Bellvitge, lleva tres años trabajando con
contratos de día a día, ahora está muy contenta porque se los hacen de mes a mes
en la Residencia del Hospital de Bellvitge. Tuvo un accidente y la misma
supervisora le vino a decir que se cogiera los días acumulados que tenia de
vacaciones y se cogiera la baja, porque si no entraba la última, volvía otra vez a la
casilla de salida y difícilmente volvía a tener, la podrían contratar.
Esta mañana hemos estado repartiendo en Europa Fira, la gente de Comisiones,
información de la huelga del día 8, en Europa Fira, dos camareras del Mobile,
nosotros queremos que el Mobile esté, da trabajo, pero los queremos con derechos
y con condiciones y nos han preguntado, ¿sois del sindicato?, sí, mirar nos han
contratado de ocho de la mañana a ocho de la tarde pero salimos a las 8 y media o
nueve menos cuarto, porque la media hora, nos dan media hora para comer y esto
va a cargo de la empresa, se saltan hasta el Estatuto de los Trabajadores. El
Estatuto de los Trabajadores dice que un trabajador o una trabajadora que trabaje
más de seis horas, tiene derecho a quince minutos de descanso, trabajar pero con
derechos y lo que planteamos el día 8 es eso.
También deciros que un sector tan feminizado como es la limpieza, el día 8
empieza una huelga general de cinco días, en el mes de abril, para adecentar un
convenio digno y las condiciones laborales, porque queremos los mil euros, fijaros
como estamos. Por lo tanto, le paso a la palabra al compañero B. que concluirá la
segunda parte de esta intervención. Muchas gracias a todos y a todas.

SR. JOAN R. BARRACHINA (UGT)
Bé, bona tarda, simplement dir que amb els exemples que han donat, són exemples
quotidians, exemples de cada dia, de la nostra ciutat i de les ciutats, de tota la
societat actual i per tant, només amb aquests exemples, ja tenim la suficient, ho
hauríem de tenir la suficient sensibilitat per dir que ja n‟hi ha prou, que ens plantem
en aquestes situacions i justament per això, nosaltres, tant Comissions com UGT,
plantegem una vaga de dues hores el dia 8 de març, dia de la dona treballadora i
plantegem aquesta vaga, dues hores a tots els centres de treball, tot i així, recolzem
la vaga de consum, la vaga dels estudiants i també la vaga de cures. Hi hauran
mobilitzacions, encoratgem a tothom a que hi vagi a les manifestacions, a la
concentració a les dotze del migdia a la porta dels ajuntaments i en tot cas, i per
acabar dir que hem vehiculitzat en els diferents partits polítics o grups municipals,
que hi ha aquí, un text d‟una moció que entenem que com que és fora de tota
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ideologia i que aquí no hi ha ni blancs, ni negres, ni esquerres ni dretes, s‟ha de
tenir el suficient sentit comú, com per acabar ja d‟una vegada amb la desigualtat de
les dones, sigui d‟on sigui.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, gràcies a la vostre intervenció, sabeu que dins de l‟ordre del dia hi
ha unes quantes mocions que fan referència al tema de la dona, al tema de la vaga
i per tant, hem parlat a la Junta de Portaveus, que més que ara, obrir un torn de
paraules entre els grups polítics, farem la presentació de les mocions conjuntes,
una d‟elles fa referència a questa qüestió i per tant, tindran els grups polítics la
possibilitat de fer esmen de les vostres intervencions. Moltes gràcies per estar aquí,
per posar de relleu una qüestió que evidentment ens preocupa a tots i a totes. Per
tant, Sra. Secretària si vol fer lectura a l‟apartat de les mocions conjuntes.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb la moció número 26 presentada pels grups polítics
municipals del PSC i ICV-EUiA-PIRATES, amb l‟adhesió del grup polític municipal
de CiU; amb la moció número 27 dels grups polítics municipals del PSC, amb
l‟adhesió del grup polític municipal de CiU; i amb les mocions números 28, 29, 30 i
31 presentades pels grups polítics municipals d’ERC i CUP-PA; es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
En principi hi ha la moció número 28 i 31, les formacions que han fet la proposta la
deixen sobre la taula, per tant passarem a presentar les mocions número 26,27,29 i
30. Aproximadament les hem autoregulat en dos minuts i mig, cada una d‟elles, té
la paraula la Sra. Mª Àngels Sariñena.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Buenas tardes, gracias Alcaldesa. Gracias a la A. i al B. por su intervención,
intervención que ha dejado constancia del posicionamiento, y como muy bien
habéis explicado, yo creo que un posicionamiento en el cual todos nos podemos de
acoger porque es muy transversal y yo creo que dice la realidad de la situación por
la que está pasando, la desigualdad de hombre y mujeres. Una moción que tengo
que decir que el grupo municipal de Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates i el PSC, hemos consensuado esta moción recogiendo la
exposición y demandas del manifiesto elaborado por Comisiones Obreras y UGT.
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Seré bastante rápida porque después de la Alcaldesa decir dos minutos y medio,
diré la exposición un poquito más larga, intentaré sacar un poco el extracto de la
moción, para mí los puntos fundamentales que se recogen en ella. El próximo día 8
de marzo, día internacional de los derechos de las mujeres, será una jornada
reivindicativa, a pesar del trabajo realizado por la sociedad civil, las entidades
feministas que hoy, alguna de ellas, nos acompañan, los sindicatos y también los
avances legales que hemos ido adquiriendo, todavía tenemos sobre la mesa
realidades que nos obligan a actuar sin vacilación.
El tema de la violencia de género continua golpeando nuestras conciencias y los
estudios sobre comportamientos de los jóvenes es muy acuciante y muy desolador.
Recientemente ha habido una respuesta en el Congreso de Diputados diciendo
cómo se había incrementado en los últimos años todo lo que había sido
investigación y delitos de jóvenes en violencia de género. Pasábamos de 2008,
ciento veinticuatro al 2017, tres cientos cincuenta y seis. Como decía antes,
desolador.
En relación a la incorporación de la mujer en el ámbito público, a pesar de los
avances, hemos de constatar la escasa presencia que hay en los cargos de
responsabilidad, tanto en el mundo científico, empresarial como político.
También si hablamos del reparto desigual entre hombre y mujeres en la conciliación
de la vida profesional y familiar que antes también, algún grupo político, en
anteriores intervenciones hacia un poco de referencia, desde la maternidad hasta el
cuidado de otros familiares, hasta el trabajo del hogar, sigue siendo abismal esta
desigualdad que existe. En este contexto de desigualdad salarial entre hombres y
mujeres, lejos de retroceder ha ido aumentando en los últimos años y eso que las
mujeres tiene la media de formación mucho más elevada que los hombres, pero las
mujeres siguen sufriendo tres veces la parcialidad que los hombres, trabajan menos
horas, es uno de los factores fundamentales del salario femenino porque trabajan
menos horas. Las mujeres tienen la tasa de paro mayor, cuando hablábamos de lo
de la brecha salarial, hacíais también vosotros en la moción, un tanto por ciento que
hablabais del 23, yo creo que incluso nos remontamos a datos del 2015. Si estamos
hablando del 2017, en Cataluña ya estamos hablando del 26%, cuando ahora
hablamos incluso de los puestos de trabajo más degradados, en los cuales incluso
la brecha es superior.
Hablamos de ocupaciones elementales que estamos hablando de una brecha
salarial del 37%, en los salarios más bajos llega hasta el 42 y cuando hablamos
también de complementos salariales, todo esto se incrementa.
Esta discriminación y precariedad se traduce en las prestaciones posteriores que
tanto se habla y luego con las pensiones. Por la desigualdad persistente a lo largo
de la vida, se perpetúa a lo largo de la vida y esto se convierte en una pobreza de la
feminidad.
Los y las representantes de la ciudadanía hemos de tener un compromiso firme con
la equidad de género, este compromiso ha de ser transversal y hemos de hacerlo
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presente con el conjunto de las políticas que llevemos a cabo en nuestro ámbito de
gestión. La lucha por la igualdad en una sociedad patriarcal que antes también se
ha hablado, implica un cambio en las estructuras de pensamiento, con estas
estructuras se han diseñado las estructuras familiares, educativas, laborales, las
que han asignado a los diferentes roles en nuestra sociedad. Obviamente este
cambio representa un gran reto y la gestión resistente al cambio de todos roles.
Los últimos años de crisis y de recortes han golpeado duramente los sectores más
vulnerables. No me quiero prolongar demasiado, sólo quiero decir que también no
podemos rehuir nosotros los políticos, políticos de lo que es el ayuntamiento, de
esta responsabilidad, pero sí que es verdad que no se pueden llevar a cabo unas
mejoras si no modificamos con urgencia elementos de contexto general como es el
retorno a una legislación que anule los devastadores efectos de la reforma laboral,
el Pacto de Estado, un Pacto de Estado aprobado pero aún no tenemos los
recursos para poderlo llevar a cabo y ya para finalizar, que no me quiero alargar
más de la cuenta, quiero compartir con ustedes que la política por la equidad de
género tiene que ser un eje transversal en los ámbitos de la sociedad y así les
aseguro que se acabaría consiguiendo esa igualdad real que todos deseamos. Ya
para finalizar, nosotras paramos, se para el mundo. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Intentaré jo, ser molt breu en la presentació, desprès en la segona intervenció i
acabaré la meva exposició. Presentem una moció per a la dignificació del món del
treball i el sistema públic de pensions. Només fer en aquesta primera presentació
dos apunts per posar de manifest que a la societat espanyola té en el sistema
públic de pensions i en la Seguretat Social un pilar fonamental del nostre estat del
benestar, un sistema que en aquests moments es veu amenaçat. Amenaçat per
l‟esquilmació que s‟ha fet del fons de reserva i pel continu endeutament i dèficit que
s‟està generant en aquesta caixa. A partit d‟aquí, hi ha tota una sèrie de qüestions
que com dic en la següent intervenció, en el segon torn intentaré posar palès i deixo
el temps per a que la resta de companys puguin presentar les seves mocions.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
La moció per la ratificació del conveni 189 de l‟OIT, aquesta moció és una proposta
que ens arriba i que fem arribar a altres grups del propi Ple, una proposta de l‟entitat
de la ciutat “Mujeres Pa‟lante”.
Les persones que treballen a la llar, amb feines de neteja i cures, constitueixen un
col·lectiu invisibilitzat i que pateix els efectes de la desigualtat d‟un sistema que
prioritza el capital abans que les cures, que fa més grans les diferències entre les
treballadores respecte al sou, i a més nega oportunitats de formació, cotitzacions i
la impossibilitat d‟accedir a les prestacions per atur.
Actualment, les condicions de treball d‟aquest sector venen regulades pel Reial

…/…

77

Decret 1620/2011, que va entrar en vigor el gener del 2012. Malgrat que aquest
decret reconeix l‟àmbit de treball de la llar com un àmbit plenament laboral, aquesta
feina continua com un sistema especial dins el Règim General de la Seguretat
social, i encara es mantenen aspectes molt negatius com són la possibilitat de
posar fi a la relació laboral sense la justificació deguda, l‟exclusió de la prevenció de
riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i, molt especialment, l‟exclusió de la
prestació d‟atur i d‟altres cobertures, com la de maternitat.
Amb aquest context, i tal com està plantejada la normativa actual, s‟incentiva
l‟economia submergida i s‟afavoreix la dependència econòmica de les treballadores
del sector, majoritàriament dones, de les administracions públiques, mitjançant els
serveis socials o de la parella (gairebé sempre masculina). Especialment pel fet de
no tenir cobertes les seves necessitats econòmiques, per la precarietat de les seves
condicions salarials (sense reconeixement dels dies de vacances o hores extres,
entre d‟altres) i pel fet de no tenir dret a les prestacions per l‟atur, per maternitat o
dret a la baixa per malaltia des del primer dia.
Igualment, degut a la manca de control laboral dins de les llars i a la inexistència de
contractes per escrit en moltes ocasions. Especialment remarcable és la
vulnerabilitat en la qual es troben les treballadores internes, i la nul·la protecció que
ofereix la normativa davant aquesta major exposició a abusos i a pitjors condicions
laborals.
D‟altra banda, l‟any 2011, l‟Organització Internacional del Treball (OIT) va aprovar el
conveni 189 que tracta sobre el treball digne per a les persones treballadores de la
llar, i que entrà en vigor l‟any 2013. Per primera vegada, governs, persones
ocupadores i treballadores van acordar unes condicions mínimes internacionals
destinades a millorar la vida i els drets laborals de les persones treballadores de la
llar, posant a sobre la taula la necessitat d‟igualar els seus drets als de la resta de
persones treballadores.
L‟acord, signat a la Conferència de l‟OIT a Ginebra, va reconèixer el treball de la
llar, infravalorat, explotat i invisible que realitzen principalment dones i nenes.
Moltes d‟elles són migrades o migrants, es troben en situació desafavorida i
particularment exposades a la discriminació pel que fa a les condicions de
contractació i de feina, així com a d‟altres abusos dels drets humans.
El conveni és un tractat internacional vinculant per als estats membres que el
ratifiquin, cosa que no ha fet encara l‟Estat espanyol.
Davant aquesta situació, la ratificació d‟aquest conveni sobre el treball digne pels
treballadors i treballadores domèstiques, si bé no cobriria la totalitat de les
demandes d‟aquestes treballadores de la llar, significaria una inqüestionable millora
de les condicions de treball dins del sector, donat que el conveni garanteix el
reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva.
Dona preferència als contractes escrits en conformitat amb la legislació nacional o
amb convenis col·lectius. Garanteix el descans diari de les treballadores, incloses
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les que resideixen en la llar per la qual treballen, i que no estaran obligades a
romandre a la llar o a acompanyar als membres de la llar durant els períodes de
descans diaris i setmanals o durant les vacances anuals.
Assegura la igualtat de tractament entre les treballadores domèstiques i les
treballadores en general en relació a les hores normals de treball, la compensació
de les hores extraordinàries, els períodes de descans diaris i setmanals i les
vacances anuals pagades. Assegura, també, que les treballadores domèstiques
gaudeixin de condicions no menys favorables que les condicions aplicables a les
treballadores en general respecte a la protecció de la seguretat social, el que hauria
de significar la fi del sistema especial discriminatori per a les treballadores de la llar.
Facilita la inspecció del treball, l‟aplicació de les normes i les sancions, fixant fins i
tot la necessitat d‟especificar les condicions d‟acord amb les quals es podrà
autoritzar l‟accés al domicili de la llar.
Per tots aquests motius, proposem al Ple una sèrie d‟acords que no llegeixo perquè
sinó, no em donarà temps a la següent.
La següent moció, la moció 30 contra l‟intrusisme al sector del taxi i la regulació del
sector, l‟explicaré, no sé quant he estat jo, però...

SRA. ALCALDESSA
La Sra. Sariñena i el Sr. Fran Belver han estat cinc minuts.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Si han estat cinc minuts? A mi m‟ha entrat cinc minuts amb una, només? Sí?

SRA. ALCALDESSA
Vale a la propera. Bueno, en tot cas, es dóna per presentada la moció també
número 30, en relació al taxi i ara farem un posicionament de les quatre per part del
regidors i dels grups.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín, a la Sra. Cristina Santón Ramiro, i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a
continuació a la resta de representants dels grups.
SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Alcaldesa. Dar la bienvenida a los proponentes de la moción, a los
sindicatos y a sus representantes. Respecto a la 26, yo estoy a favor, en el fondo
pero no en la convocatoria de huelga y tal como se manifiesta, por tanto en esta me
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abstendré.
En la 27, lo mismo, estoy o coincido en la mayor parte de puntos de esta moción
pero claro, que el PSC hable de la gestión de las pensiones o que se hable del
fondo de reserva que se ha agotado, cuando se ha destinado al mantenimiento de
las pensiones, pues lo que indica es que hay que cambiar el modelo. Por tanto,
aquí no se trata de reivindicar, sino de poder llegar a un consenso para garantizar
las pensiones presentes y futuras que en eso yo creo que estamos de acuerdo
todos. Por eso me abstengo.
Respecto a la 29, la voto favorablemente y la siguiente abstención.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. La generación de nuestras abuelas es aquella que dejó a la mujer
relegada al núcleo familiar, siendo su labor fundamental transmitir los valores
tradicionales y educar a los hijos, protagonizando la segunda ola del movimiento
feminista en España consiguieron con la llegada de la democracia la sucesión de
una serie de cambios que transformaron la situación de las mujeres y dio entrada a
la generación de nuestras madres en la participación en la esfera pública, en
ámbitos como el del trabajo, la política, el arte, los medios de comunicación y hubo
al fin un cambio en la relación del modelo familiar.
La generación de nuestras hijas queremos que sea la generación de la equidad
laboral, de la justicia social, de la protección de sus derechos, en definitiva la
generación de la libertad de las personas y en especial de las mujeres.
Para que sea posible, nuestra generación debe abandonar el decálogo de buenas
intenciones y pasar a la acción, hacer frente a todas las limitaciones que las
mujeres tenemos actualmente. Para avanzar hacia el modelo de sociedad que
deseamos dejar como legado, son necesarios recursos económicos, mejoras
legales, mucha pedagogía y mucha, mucha voluntad, justo lo que yo encuentro a
faltar en este Pleno, voluntad de diálogo y voluntad de consenso.
Hoy se presentan un total de seis mociones sobre la mujer. Es lamentable que
temas que están por encima de cualquier ideología como los propios sindicatos
marcaban, no seamos capaces de buscar puntos de encuentro y empezar a
construir a partir de ahí. Es lamentable el sectarismo que demuestran presentando
cada uno su moción. Es lamentable como este Pleno hoy tratará el tema de la
mujer a perdigonazos, cuando es nuestra obligación llegar a acuerdos, acuerdos
que beneficien el hoy y el mañana de nuestro vecinos, vecinas e incluso el de
nuestras familias.
Como no quieren trabajar de forma conjunta los derechos de la mujer, votaremos a
favor de la moción presentada, la 26 ya que la avalan tres fuerzas políticas y dos
sindicatos y en contra del resto de mociones individuales, porque pese a que
podamos estar de acuerdo o no con algunas de las propuestas que nos traen en
ellas, no hay derecho a que los representantes políticos en esta ciudad no estén a
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la altura y en lugar de sumar para transformar la ciudad, banalicen la discriminación
a la que estamos expuestas muchas mujeres y desde su sectarismos, dividan y
resten valor a la necesidad de consenso político y social para acabar con la
discriminación laboral, salarial, el acoso sexual o la violencia de género.
I per desgracia, amb aquest mateix argument, de manca de voluntat i de diàleg i de
consens, ens porta també a votar les mocions del sistema públic de pensions de la
mateixa manera. Votarem la moció 27 a favor perquè li donen suport, al menys, dos
forces polítiques i en contra de les altres dos individuals que es presenten més
endavant i que van exactament en la mateixa línea.
El posicionament per les mocions restants serà a favor tant de la 29 com de la 30.
Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies, a favor de la 26, de la 27, de la 29 i de la 30.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Començarem per la 26 per donar suport a la vaga feminista del 8 de març. Bé, tal i
com fem sempre, agrair la participació de tots els col·lectius i/o sindicats que
participen del Ple municipal, en aquest cas, Comissions Obreres i UGT de
L‟Hospitalet.
Dit això, creiem que és la nostra obligació deixar clars uns quants punts respecte a
la convocatòria de vaga general del proper 8 de març. En primer lloc, la
convocatòria, idea i feina per tal d‟aconseguir la màxima participació en la proposta
de vaga general feminista, sorgeix del moviment feminista i de milers de dones
organitzades no només a casa nostra si no al món sencer, a l‟Estat espanyol i
també a Catalunya.
El seu plantejament, des d‟un inici, sempre ha estat el d‟una vaga general de 24
hores: laboral, de consum, de cures i estudiantil. Sindicats com la CGT, la CNT i la
IAC, la intersindical, van escoltar aquesta demanda i es van oferir com a
instruments, per a donar cobertura legal a totes les dones treballadores de tots els
sectors i àmbits, amb la vergonyant excepció de les dones que treballen a la llar, de
les quals ja hi hem parlat fa un moment.
Els sindicats UGT i Comissions Obreres, han decidit no assumir la demanda del
moviment feminista, d‟una part com a mínim, que proposava una vaga general de
24 hores i han posat en marxa aquestes aturades parcials de dues hores per cada
torn. És la seva decisió, no la del moviment feminista català, ni estatal, ni
internacional. Per tant, nosaltres creiem que aquesta convocatòria dels sindicats
majoritaris és un arma de doble fil. Per una banda, benvinguda sigui qualsevol
iniciativa que amplifiqui l‟abast de la convocatòria de vaga. Però, d‟altra banda,
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volem advertir del perill de confusió que pot generar entre les dones treballadores
que vulguin fer la vaga, i que puguin arribar a pensar que no està convocada amb
caràcter general, que realment sí que ho està.
Des d‟aquest grup municipal preferim pensar que l‟evident pèrdua de
representativitat dels sindicats tradicionals i majoritaris a les lluites laborals més
visibles dels últims anys, pot estar provocant aquest suport descafeïnat, en la nostra
humil opinió, aquest suport descafeïnat a la convocatòria, trobant aquesta fórmula
intermèdia, que els hi permet dir que donen suport a la vaga, sense el veritable
compromís d‟haver d‟anar al màxim i convocar una aturada general entre les seves
afiliades. I no serà que no en tenim de motius, els anirem sentint durant tota la
tarda, per a la vaga general, més aviat en sobren. Ens han explicat els dos
portaveus dels dos sindicats, ens han enumerat bona part d‟aquests, i encara
segurament n‟hi haurien de molt més, de molts més.
Podem resumir que estem, en part, d‟acord amb la diagnosi però segurament no
amb la estratègia i segurament no, en que no sigui acordada amb el moviment
feminista. I repetim que preferim pensar que és una resposta a la desesperada, per
part dels sindicats majoritaris i no pas una jugada per a desvirtuar la convocatòria
real de vaga general de 24h, del moviment feminista del proper 8 de març. Perquè
no hem de perdre de vista que el protagonisme d‟aquesta vaga és i serà de les
dones, per sobre de qualsevol sindicat, de qualsevol partit polític, o de qualsevol
portaveu concret. Les dones mouen el món i el proper 8 de març l‟aturaran.
La moció 27, bé, voldríem fer alguna consideració. Els grups proposants de la
moció per la dignificació del món de treball al sistema públic de pensions, el grup
que proposa la moció va votar i aprovar la modificació de l‟article 135 de la
Constitució Espanyola i no el qüestiona, no qüestiona aquesta modificació d‟aquest
article. Va fer la reforma de pensions i laboral de Zapatero i tampoc no les
qüestionen, només les del Partit Popular. No qüestionen les pensiones privades
tampoc, no qüestionen fortament la separació de finançament instaurada al Pacte
de Toledo.
Els pressupostos públics a l‟Estat espanyol es veuen encadenats per un deute
públic de grans dimensions que amaga el cos de la corrupció directa i de la
corrupció indirecta en forma d‟obra, per exemple, d‟obres faraòniques innecessàries
i perquè les grans empreses i fortunes no paguen a Hisenda. Les 35 empreses del
IBEX 35 acumulen 900 filials a paradisos fiscals.
Els governs de Zapatero i els governs de Rajoy van escometre dos grans atemptats
a les rendes dels treballadors i treballadores. Un va ser la reforma exprés de la
Constitució, de l'article 135. L'altra les dues reformes laborals dels ministres
Celestino Corbacho i Fàtima Báñez. La reforma de l'article 135 va posar el
pagament del deute per davant de la despesa social, entre la que es troben les
pensions i els serveis públics. Les reformes laborals han baixat els salaris, estès la
precarietat, i per tant han baixat les cotitzacions a la Seguretat social.
Específicament en les pensions, el Pacte de Toledo de l‟any 1995, va posar les
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bases de les retallades i privatització de les pensions. Va instaurar la separació del
finançament entre els pressupostos generals de l'estat i els de la Seguretat Social,
el que no ha estat obstacle per a que es destini part del fons de reserva a despeses
que no eren de la Seguretat Social, com el finançament de l'Estat i de polítiques
actives d'ocupació.
De nou, per a nosaltres, els autèntics referents de la defensa del sistema públic de
les pensions, són els moviments socials com ara la Marea Pensionista. I per tant,
ens agradaria compartir les seves propostes per a assolir unes pensions dignes i
llegirem:
“No a la privatització de tots els serveis públics i especialment d‟aquells que atenen
a les persones grans. No als plans de pensions privats. La responsabilitat del
pagament de les pensions ha de ser exclusivament de l'Estat, i han d'estar
garantides. La font principal, però no única de finançament, han de ser les
cotitzacions socials.
No a les reformes de les pensions de Zapatero i Rajoy, a cap de les dues, no a les
reformes laborals amb dues.
Reimplantar un model de revalorització automàtica de les pensions en relació a
l'IPC i recuperar el poder adquisitiu perdut.
Restablir la jubilació als 65 anys, derogant les últimes reformes, la del PSOE i la del
PP del sistema de pensions.
Defensar i millorar l'actual model de pensions publiques, per tal d‟avançar cap a un
model de pensió i salari mínim por sobre dels 1080 € al mes, especialment
important per a les vídues i les persones amb pensions baixes.
Eliminar tot tipus de copagament o repagament de drets sanitaris.
La inclusió de les treballadores de la llar al Règim General de la Seguretat Social.
Assegurar, també, el dret als subministres bàsics garantits com són l‟aigua,
l‟electricitat o el gas.”
Aquestes són les propostes que nosaltres votaríem favorablement, aquestes, les
propostes de la Marea Pensionista.
La primera de les dues mocions, la votarem a favor excepte el primer acord que ens
abstindrem, la moció 26 i votarem en contra de la moció 27 i si tenim encara algo de
temps, bé, presentarem els acords simplement de la moció que intentàvem
presentar abans, la moció 30 en defensa del sector del taxi.
Bé simplement els acords que proposem, en primer lloc, instar a l‟Àrea
Metropolitana de Barcelona la regulació urgent i adient de les condicions,
procediments, requisits i règim sancionador per a subjectar a autorització o llicència
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prèvia l‟exercici de l‟activitat en l‟àmbit metropolità dels serveis urbans realitzats per
les VTC, transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme de lloguer amb
conductor, amb especial incidència sobre els trajectes urbans. Crec que avui s‟ha
aprovat inicialment el Reglament d‟ordenació d‟aquest tema a la AMB.
En segon lloc, instar a totes les administracions competents: Institut Metropolità del
Taxi, Departament de Territori i Sostenibilitat i Ministerio de Fomento, que facin
efectives les actuacions necessàries per donar compliment a la limitació d‟una
llicència de VTC per cada 30 llicències de taxi i que persegueixin l‟intrusisme
professional d‟aplicacions digitals que generen aquest servei.
En tercer lloc, instar als responsables municipals d‟aquest Ajuntament a vetllar per
la correcta aplicació a la ciutat, de les mesures urgents contemplades al nou Decret
Llei de la Generalitat de Catalunya d'agost de 2017, per ordenar els serveis de
transport de viatgers emparats per autoritzacions de vehicles de transport amb
conductor (VTC). Especialment, en aquests punts dins de l‟abast de les
competències municipals del cos de la Guàrdia Urbana com pot ser la vigilància
sobre la correcta identificació d'aquests vehicles, exigir la confirmació de la
contractació prèvia del servei amb el full de ruta i les dades del passatger i el
conductor i la constant supervisió als punts crítics de recollida de passatgers
reservats per als taxis a la ciutat, per a evitar la captació no permesa per part de les
vehicles amb llicencia VTC, entre d‟altres mesures.
En quart lloc, no realitzar com a Ajuntament cap gestió que pugui suposar l‟ús de
l‟aplicació Uber, Cabify i d‟altres plataformes de transport de lloguer de vehicle amb
conductor- conductora, en detriment dels serveis del taxi, en un compromís de les
administracions amb el transport públic que representa precisament el taxi en
aquest tipus de serveis.
I en cinquè lloc i últim, instar al Govern local a estudiar la proposta de Élite Taxi,
sense cost. Élite Taxi, és l‟entitat promotora d‟aquest text i d‟aquesta moció, sense
cost l‟erari públic municipal, per la implantació de marquesines, parades i d‟altres
elements arquitectònics informatius i adreçats a millorar el confort de les usuàries
del taxi i també de les treballadores del sector i millorar la connectivitat i operativitat
d‟aquest servei de transport públic a la ciutat. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata, de les que hi ha, dos ens hem adherit, però volia fer una
prèvia, una prèvia abans d‟entrar amb el posicionament de les altres dues mocions i
és que m‟ha sorprès una mica, el comentari general que ha fet la companya Cristina
Santón, perquè ha dit que presentàvem les mocions des del sectarisme i que no hi
havia hagut consens.
Parlant en general d‟aquest tema, m‟ha molestat des del punt de vista de que jo
quan vaig entrar a les Comissions Informatives de fa una setmana tot just, dimarts
passat, el primer que vaig fer amb la meva intervenció va ser dir que hi havia tota
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una sèrie de mocions que tenien moltes coses iguals o similars i que bo seria que
parléssim d‟intentar, com a mínim, intentar, doncs, arribar a un consens en allò que
fos possible. I li puc ben dir que tant Jordi Monros, que sóc jo mateix i el Partit
Demòcrata sempre ho fem això i per tant, m‟ha molestat i li volia dir, el fet de que
nosaltres no ho féssim d‟una manera..., no presentem cap moció de manera
sectària si no que sempre, en tot cas, les presentem amb el nostre punt de vista
que potser diferent dels altres però que sempre que hi ha coses que són de
màxims, intentem posar-li el nostre accent i respectar els accents dels altres per
arribar a un consens i així sempre ho fem, i per tant, volia fer aquest aclariment
perquè no se si, com que he entès que era un comentari general, pues, m‟he sentit
afectat, però si no és així, no... vale.
Dit això i entrant en el fons de l‟assumpte, la realitat és que jo crec que avui es
porten moltes mocions que al final redunden en un tema molt important que és
l‟àmbit laboral d‟aquest país. I és que al final, tenim la mala costum de seguir, la
mala costum que ja vam tenir l‟1 de gener de 1967, vam ajuntar, l‟Estat espanyol va
ajuntar, tota una sèrie de normes i lleis, i vam fer el text refós de la Seguretat Social,
és a dir, ja vam començar el camí a l‟any 1967, malament, vam agafar una mica
d‟aquí i una mica d‟allà i ho vam tirant endavant i això és el que desgraciadament,
quaranta i pico, cinquanta anys més tard, hem anat fem sempre amb totes les
reformes laborals. La reforma de la reforma, el parche, del parche, i amb això,
abans de que ningú m‟ho digui, la meva formació política ha participat activament,
no falta que m‟ho diguin, a vegades encertadament i a vegades desencertadament.
Però el problema no és aquest, el problema és que si continuem dient-se què hem
fet en el passat i ens recordem què hem fet malament, que no està malament en si
mateix, no avançarem mai, si no que al final, potser el què ens hem de replantejar
és que en ves de com diu la moció per a la ratificació del conveni, si aquest règim
ha d‟anar aquí i tal..., és que no hi hauria només el règim, el sistema especial dels
empleats de la llar, hauria d‟anar el règim agrari, hauria d‟anar el règim del mar o
sigui, tots els règims tenen diferents concepcions que estan malt resoltes durant
tota la vida democràtica d‟aquest país en aquest tema.
Per tant, per la part que a mi respecta, doncs, el Partit Demòcrata i Jordi Monrós,
seguirà sempre intentant el consens en tot allò que sigui per avançar conjuntament,
evidentment amb els matisos i amb l‟accent que cadascú té, però respectant la
posició dels altres per negociar-ho i convido a totes les formacions polítiques
començant per mi mateix, que si en un proper Ple hi ha moltes mocions d‟aquest
tipus, siguem capaços, doncs, de realment fer l‟exercici de posant-se a consensuarho i no com hem fet ara i torno a repetir i comparteixo la culpabilitat de no haver-ho
fet, perquè crec que ha estat casi de tots, de no posar sobre la taula aquest debat.
En quant a la moció 29 la votem a favor i en quant a la moció 30 en defensa del
sector del taxi, dir que també la votem a favor, és una moció, votem aquesta moció
perquè tenen raó en les demandes que fan, són justes i és per això que des de la
Generalitat, el Partit Demòcrata ja va dur a terme les accions que feien falta per
protegir el sector, però malauradament l‟Estat va recorre el Decret d‟agost del 2017,
el Tribunal Constitucional i per tant, les mesures pactades amb el sector, van
quedar anul·lades.
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Desitjaríem no només votar a favor d‟aquesta moció, si no que a més a més, poder
fer efectives les mesures que es demanen, però ara per ara, la competència la té
l‟Estat espanyol.
En aquest context, la Generalitat només pot fer les inspeccions i aplicar les
sancions en base a la legislació estatal. Votem a favor i amés esperem que l‟Estat
retiri el recurs del Tribunal Constitucional del Decret pactat i col·labori amb la
Generalitat i amb el sector taxi en solucionar aquesta problemàtica.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Gràcies Alcaldessa. Sobre la moció de suport a la vaga feminista, doncs, en primer
lloc, des del nostre grup municipal, doncs, també lamentar, doncs, que no s‟hagi
arribat a un acord per promoure una moció conjunta o uns acords, doncs, de
mínims, tot i que creiem que amb les diferents mocions que es presenten, hi ha
diferents matisos i els quals són insalvables perquè són, sobretot de model, però
també lamentem, doncs, que no hi hagin sigut capaços de fer una declaració
institucional que esperem que desprès amb la moció que presenta Esquerra
Republicana que incorpora la declaració que es va aprovar a la Diputació de
Barcelona, sigui la pròpia que es pugui llegir el proper 8 de març.
El dia 8 de març, el dia internacional de les dones és una data per visualitzar,
doncs, la lluita feminista que es realitza, doncs, tots els dies de l‟any. Les dones són
les que pateixen la cara més dura de la crisi, les que tenen més contractes a temps
parcials, més treball en precari i cobren un 25% menys que els homes per la
mateixa feina. Així com també perceben unes pensions inferiors als dels homes, un
25% segons els últims estudis.
Però aquesta vaga feminista va més enllà de l‟aturada laboral i va més enllà, també,
de denunciar les desigualtats en l‟àmbit laboral, perquè aquesta també és una vaga
de cures, de consum i de tots els àmbits. És una vaga feminista per denunciar
l‟opressió que viuen les dones arreu del món, per donar màxima visibilitat al treball
de cures i al treball domèstic que històricament no s‟ha valorat.
També és una vaga per denunciar la desigualtat en la distribució de la criança i
cures i també per posar, doncs, de manifest les desigualtats en l‟exercici de drets,
accés al poder, participació ciutadana i formació i una vaga també per dir prou a la
violència estructural que pateixen les dones i al constant degoteig de dones
assassinades per la violència masclista.
Una aturada general, doncs, per dir prou al model patriarcal que és aquell model
cultural que es basa en el control i amb el domini dels homes sobre les dones i per
això, és molt important, doncs, que la nostra societat d‟homes i dones lliures, hem
de fer possible, hem de ser capaços de fer polítiques efectives d‟igualtat de gènere
en tots els àmbits i nosaltres des d‟Esquerra Republicana creiem que la igualtat de
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gènere, entre altres aspectes, la farem possible, doncs, dins d‟una república, doncs,
lliure i feminista.
Sobre la moció que presenta el Partit dels Socialistes amb el suport de
Convergència i Unió sobre les pensions, dons, el nostre grup polític s‟abstindrà i
s‟abstindrà pel doble discurs dels Socialistes, una cosa és el què diuen ara quan
estan a l‟oposició i una altra cosa és el què fan vostès quan governen. Vostès avui
parlen que cal dignificar el món laboral i el sistema públic de pensions, però la
realitat és que quan vostès han governat, s‟han oblidat complertament d‟aquests
dos objectius.
Els Socialistes al igual que el Partit Popular són els responsables que avui els
pensionistes cobrin unes pensions que cal dir que són miserables i també són
responsables de la precarietat laboral que pateixen els treballadors i treballadores i
de l‟escletxa salarial existent entre dones i homes i que és el resultat dramàtic de
les seves respectives reformes laborals.
Un Partit Socialista que des del govern va fer poc per dignificar les pensions, que va
pactar amb Convergència i Unió la reforma de les pensions, augmentant els anys
de cotitzacions i retardant l‟edat de la jubilació fins els 67 anys de forma gradual.
Vostès, també van establir les bases per privatitzar les pensions, només cal
recordar l‟antic alcalde d‟aquesta ciutat, el Sr. Celestino Corbacho on instava a la
ciutadania a fer-se plans privats de pensions, així com vostès han preferit pactar
amb el Partit Popular la reforma de la Constitució per prioritzar el pagament del
deute, en lloc de prioritzar el pagament de les pensions. Per aquest motiu, ens
abstindrem perquè el Partit dels Socialistes des del govern, quan ha estat governant
ha obert les polítiques al Partit Popular en l‟àmbit econòmic i en l‟àmbit de la
privatització de les pensions en el nostre país. Moltes gràcies.

SR. PEDRO ALONSO (PARTIT POPULAR)
Nosaltres en la moció número 26, ens abstindrem i lamentem també el que no s‟ha
pogut fer una moció conjunta de tots els grups i ha sigut una llàstima, per tant, ens
ha obligat a presentar una moció nosaltres.
En la número 27 ens abstindrem també, nosaltres estem per la dignificació del
treball però en aquest moment, nosaltres estem més preocupats perquè es puguin
garantir les pensions i per això, ens abstenim.
En la número 30 ens abstenim i la 32 no, ja està.
SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí primero de todo queremos agradecer y saludar a los representantes sindicales
de Comisiones y UGT que nos hicieron llegar la propuesta de moción que nosotros
hemos presentado conjuntamente con otros grupos del consistorio, agradeceros y
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sobretodo que vamos a participar, evidentemente, como lo hemos hecho siempre
en todas las reivindicaciones, digamos, en el día 8 de marzo que es el día de la
mujer, siempre hemos estado ahí y siempre estaremos, por supuesto y agradeceros
sobretodo esa propuesta de moción.
Después sobre la moción número 27 por la dignificación del mundo del trabajo y el
sistema público de pensiones, podríamos compartir lo que plantean en la moción
pero queremos evidenciar la incongruencia de esos planteamientos con el
desarrollo de su línea de acción política en el Congreso y sus programas
electorales.
En nuestro caso, no queremos derogar sólo las reformas del 2011 en adelante, si
no también, las que alargaron la edad de jubilación que fueron implantadas por el
Partido Socialista, cuando gobernaba, con el apoyo de Convergència i Unió,
aunque hubiera existido, en su momento, el acuerdo en el Pacto de Toledo, porque
es una medida igualmente injusta y absolutamente inadecuada.
También queremos destacar que el acuerdo tercero nos parece francamente
insuficiente para paliar los estragos del paro y la pobreza a la que han sometido
muchísimas familias en este país, por lo tanto, nos vamos a abstener en esta
moción.
Respecto a la moción en defensa del sector del taxi, votaremos a favor, el otro día
tuvimos la oportunidad, saludamos aquí a algunas de las personas, digamos de la
Asociación que mantuvimos una reunión con ellos y diferentes grupos también aquí
del consistorio, quería agradecerles esa reunión, pudimos comprobar de primera
mano todo el intrusismo que está padeciendo este sector, todas las situaciones a
las que se están viendo sometidos y también nos explicaron una serie de
programas y de proyectos absolutamente innovadores que nos dejaron realmente
muy sorprendidos, gratamente sorprendidos. Consideramos que es un sector que
tiene que estar reconocido como un servicio público, que lo es y que está muy
implicado también en diferentes aspectos de la ciudadanía, por lo tanto, nosotros
votaremos a favor y evidentemente estamos absolutamente en contra de cualquier
tipo de intrusismo en este sector.

Essent les 19:17 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.

SRA. JULIANA CARBALLEIRA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 29, la moció per a la ratificació del conveni 189 de l‟OIT, el
nostre grup municipal està completament a favor d‟aquesta moció i avancem que
votarem favorablement. El 2016 el Congrés dels Diputats, En Comú Podem,
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Podemos en marea, ja va presentar i es va aprovar una Proposició no de Llei, per
tal de que l‟Estat espanyol ratifiqués aquest Conveni 189 de l‟Organització
Internacional del Treball i la recomanació, també, la recomanació 201 per garantir el
treball digne de les treballadores i treballadors de la llar.
Nosaltres estem molt compromeses en millorar les condicions de treball duríssimes,
que arrossega el sector de treballadores i treballadors de la llar, ja que, fins al
moment, les administracions només han demostrat inacció perquè aquest sector
tingui unes condicions favorables i que, com a mínim, ens compleixin aquestes
recomanacions que exigeix l‟OIT.
Recordem que l‟Estat espanyol, l‟enquesta de població activa, situa que hi ha
677.800 persones que treballen en aquest sector, més del 90% d‟aquestes
persones són dones i més del 50% són dones migrades. El 30% d‟elles, estan
excloses de la legislació laboral nacional, fins i tot, el 45% no tenen dret, ni tan sols,
a períodes de descans setmanal o a vacances anuals remunerades i més de la
tercera part no tenen dret a la protecció per maternitat.
El reconeixement dels drets i de la professionalització de les treballadores de la llar
és una qüestió de drets humans i de justícia de gènere, ja que moltes d‟aquestes
treballadores es mouen en una economia informal que les converteix en potencial
víctimes del tracte abusiu, d‟acomiadaments improcedents, de violència, de
maltractament, de treball forçat i tenen una gran dificultat per defensar els seus
drets. Moltes d‟aquestes treballadores ni coneixen quins són els seus drets i tenen
barreres lingüístiques, també tenen dificultats per arribar al suport legal, on en
alguns casos, també, tenen por a ser deportades al seu país.
No podem estar de dir-nos, que avui, en aquest Ple, en aquest Ple municipal, ja
sigui per aquest tema o pel tema del 8 de març sentirem parlar a molts homes
parlar sobre dones, de com s‟han de protegir els nostres drets, de l‟igualtat, de la
violència de gènere, de l‟escletxa salarial, ho escoltarem a molts homes, avui, parlar
d‟això, també perquè hi ha grups que no tenen dones que puguin parlar d‟això,
també és una conseqüència molt simptomàtica de com es formen, doncs, les
candidatures municipals, etc, etc, però ho sentirem, sentirem a molts homes parlar
de nosaltres.
Nosaltres el què volem és que renuncieu als vostres privilegis perquè nosaltres
tinguem els nostres drets, només això, només que renuncieu a certs privilegis, per a
que nosaltres puguem tenir un mínim de drets que tothom ha de tenir. Totes les que
alguna vegada ens hem guanyat la vida netejant sòls, o que són filles, germanes o
netes de dones que han tret endavant les seves famílies netejant. Solament
demanem justícia, demanem fets i no paraules i exigim a tots els nostres
representants que majoritàriament encara continuen sent homes, que a més de
donar-nos aquest suport verbal ho facin també en els seus fets.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
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Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, respecto a la moción número 26 para dar
apoyo a la huelga feminista del día 28 de marzo, hombre yo lamento que cuando se
aproxima la fecha del 8 de marzo, todos nos pongamos muy estupendos y
empecemos a hacer mociones a favor de la mujer, hacer declaraciones,
manifestaciones, huelgas, que está bien porque es un día significado pero yo creo
que esta defensa de la mujer tendría que estar los 365 días al año, porque hace
falta y llevarla a donde hay que llevarla a los órganos legislativos para que cambien
la desigualdad que hay y eso se hace desde los órganos legislativos, no llevar la
palabra a los órganos legislativos y confundir el lenguaje y retorcerlo incluso con los
miembros-miembras, portavoces-portavozas, eso está muy bien, pero no va a
ningún sitio, al final, lo que hay que hacer es acabar de retorcer el lenguaje y no
llevar…, que está bien, que yo respeto que cada uno quiera llevar su forma de
reivindicar la igualdad con las mujeres, pero yo creo que lo más efectivo, lo que
quieren de verdad las mujeres que se defiendan cada día y con acción legislativa,
cambiando las leyes que las perjudican o si no, como mínimo, poniendo nuevas
leyes que acaben con la desigualdad.
El ciudadano ya lo está haciendo durante todo el año, ha llevado al Congreso cosas
que han salido adelante, como ha sido, obviamente, lo de la paternidad para que
los hombres tengan más tiempo para que puedan elegir, más semanas se han
aprobado, y se han hecho una serie de acciones durante todo el año, que de
verdad, abundan en la igualdad.
La mujer desgraciadamente, sale a la palestra en el día 8 de marzo cuando debía
de salir cada día, porque es lamentable que en España todavía tengamos la cultura
machista y que no veamos que la mujer tiene que estar en un plano de igualdad, un
plano de igualdad, como yo decía y lo reitero otra vez, para defenderla desde donde
hay que defenderla y no con palabras, palabras que al final no van a ningún sitio, se
quedan ahí, cambiando masculino por el femenino, que también está bien, no está
mal, porque es una pedagogía que se hace para también igualar, pero lo que iguala
de verdad y lo que no divide a las mujeres, es cuando decimos que la brecha
salarial no puede seguir así, que no puede ser que la mujer porque tiene que parir,
porque es la que pare, al final sea eso un parón en su carrera y eso está pasando y
esa es la verdadera manera de defender a las mujeres, llevando eso, y ponernos de
acuerdo en esas políticas, no en si vamos a decir miembros o miembras que eso es
lo de menos, lo reitero otra vez, hay que hacer política de verdad y yo creo que
Ciudadanos lo está haciendo con mayor o menor éxito, porque no todo el mundo
está de acuerdo, y sobre todo, lo que se puede hacer es, estas mociones donde al
final.., miren, nosotros ya les adelantamos que vamos a votar en seis puntos a favor
y en tres nos vamos a abstener porque mezclan, hablan de dos horas, por qué no
todo el día de huelga?, vamos a ver y mezclan cuestiones que nada tienen que ver
que son cuestiones que entendemos que a veces son puro postureo y mezcladas
con el tema.., hablar de huelga feminista, yo creo que es una huelga mucho más
potente, sí es verdad que de verdad queremos defender a las mujeres, o sea que
en definitiva, nosotros como decía, seis puntos a favor, los tres primeros nos vamos
a abstener porque estamos de acuerdo pero que nos parece que no acaban de
atender a la verdadera cuestión del asunto. Ya le digo que me gustaría que el día
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de la mujer para defenderla, todo no fuera el 8 de marzo sólo, si no todos los días
del año que creo que bien lo merece.
En cuanto a la 27, bueno, moción para la dignificación del mundo del trabajo y del
sistema público de pensiones. Hombre, dicho así, obviamente nadie podrá decir
que no, ¿no?, pero luego hay que entrar en lo que dice en el cuerpo de la moción.
Nosotros también creemos que al final, hay que ir al verdadero problema para
defender las pensiones de verdad porque al final, miren, es verdad que es una
miseria, ridículo el 0,25, eso es ridículo, no tendrían ni que haberlo hecho, porque
hacen el ridículo. Estamos hablando de..., bueno, un euro, pero es que lo que
propone el Partido Socialista tampoco soluciona nada, si no solucionamos, vamos a
la raíz de la cuestión, porque será el 1,5, serían seis euros, qué más da, miseria,
sigue siendo miseria.
Nuestros mayores necesitan de verdad tener la tranquilidad de que vamos a
abordar el tema y vamos a coger el toro por los cuernos, para hacer políticas que
hagan que en el futuro se garanticen las pensiones de verdad, y eso se tiene que
hacer, obviamente, ponernos de acuerdo y sobretodo, acabar de cerrar cosas y
acuerdos en el Pacto de Toledo, que eso es una milonga, esto está abierto sine die,
ahí se reúnen un día y otro pero no llegan a conclusiones y estamos todavía
dándole vueltas y esto sirve para que haya tertulias, en las radios y los que están
en el Pacto de Toledo vayan a explicarlo a las televisiones, pero no cierran nada,
hay que cerrar de verdad y para eso hay que acabar con la precariedad laboral, con
los salarios de miseria que no cotizan como deben cotizar y otra cosa muy
importante, es verdad que antes o después vamos a tener que hacer algo que
parece que todo el mundo tiene miedo a decirlo, habrá que llenar esa caja si no se
soluciona porque no hay precariedad laboral porque no hay más gente que se
incorpora con sueldos como dios manda al mercado laboral?, de otros recursos que
tienen que venir, de presupuestos generales y saben qué, que hay mucho gasto
absurdo en las Administraciones Públicas, hay mucha grasa en la Administración.
Yo estoy convencido que si acabamos con diputaciones, consell comarcal, con lo
que he dicho antes, puertas giratorias, un montón de cuestiones que ponen un
montón de dinero, día a día, y que es…, cada año se repiten los presupuestos
generales del Estado, si acabamos con eso y quitamos grasa a la Administración,
que no entiende nadie, no estoy en contra de las administraciones que hay, como
son las comunidades, obviamente.
Estoy hablando de esos reinos de taifa donde cada uno se monta su chiringuito,
donde aquí en Cataluña, por ejemplo, estamos con los consells comarcals, donde
diputaciones en el resto de España. Un montón de grasa en la Administración, que
nos permitiría recortar miles de millones en los presupuestos que deberíamos de
poner ahí y esos son para siempre. Cuando se recorta esa Administración y no se
suplanta por otra, hay dinero eh?, este país tiene dinero, desgraciadamente no se
utiliza como hay que utilizarlo y yo creo que al final habrá que tirar de ahí para ir a
esa caja que entre todos han vaciado, pero claro, la correspondencia de eso, es
tanto del Partido Socialista como del PP, los dos tienen culpa, ninguno han
abordado las cuestiones verdaderas que pueden, al final, dar con la solución
definitiva que es, acabar con la precariedad económica, que los sueldos sean cada
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vez más altos, que los jóvenes se incorporen al mercado laboral con sueldos más
dignos, que al final tengamos en cuenta que la Administración no pude seguir
derrochando, si al final, hacemos ese ejercicio y en el Pacto de Toledo discutimos
todo eso como hay que discutirlo y nos ponemos de acuerdo los partidos porque
estamos condenados a entendernos, porque nuestros mayores se lo merecen. Ya
está bien de que soporten con sus pagas, todavía, lo que es una familia que se
queda en el paro y tienen que pagar los libros a sus nietos y tienen que pagarles…,
llenarles la compra de la cesta a muchos matrimonios que ven a sus nietos como
pueden sufrir la pobreza absoluta, y eso, nadie lo va a negar que está pasando.
Lo que tenemos que hacer, es de verdad, hacer políticas que solucionen el
problema a medio y largo plazo porque de momento va a ser prácticamente
imposible si no se tira de ese remanente que en teoría tendría que haber de ese
dineral que se está gastando en administraciones dobladas y triplicadas. Ese es el
quit de la cuestión y el Pacto de Toledo tendrá que abordar eso y cerrar
definitivamente, cuanto antes mejor, cómo llegamos a acuerdos para poner una
base sólida para que en el futuro no tengamos que llegar a lo que ha pasado en
Grecia. Reivindicando cosas que sean correctas, no echando órdagos a Europa, no
diciendo que no vamos a pagar la deuda, no diciendo que van a pagar los bancos,
que algo tendrán que poner, claro que sí, pero eso es un parche, hay que ir a temas
definitivos y eso Ciudadanos es lo que quiere hacer, no os quepa la menor duda.
Por lo tanto, estando de acuerdo en la moción y en muchas cosas de las que dice,
nosotros, aquí, desgraciadamente nos vamos a abstener, porque no aborda el
problema de verdad, porque solo son políticas de parcheo, porque está muy bien
salir a la calle, pero lo que proponen, uno por decir el 0,25 y ponerlo en marcha que
eso es vergonzoso, eso es un euro y lo que propone el Partido Socialista tampoco
es un…, en definitiva, no es nada, es humo, es estar ahí en la corriente que está en
la calle porque eso vende. Estar al lado de los jubilados para engañarlos, para
solucionarles el problema definitivo, qué más da, el 0,25 que el 1,5, si son 6 euros y
el problema no son los 6 euros que le vendrán bien, el problema es que el futuro no
se ve claro, y eso es el problema, el que tienen interiorizado muchos de nuestros
pensionistas que están viendo como se les va a ir al garete algo que, durante
muchos años, han estado mirando que cuando se jubilaran tuvieran una mínima
dignidad en sus pagas que para eso han pagado.
Ese es el problema que tenemos en este país y lo digo otra vez, estamos
condenados a entendernos todos los partidos políticos porque nuestros mayores se
lo merecen pero no con políticas de parcheo, definitivas, des del Pacto de Toledo,
poniéndonos de acuerdo de una vez por todas, para acabar con algo que preocupa
mucho a nuestros mayores y a los que vienen detrás, también, ¿eh?, porque al
final, y ojalá sea así, la esperanza de vida cada vez es más alta en este país y no lo
soporta, tal como está montado el sistema, hay que cambiarlo, no con planes de
pensiones que me da vergüenza algún ministro que lo dice, o alguna ministra que
ahorren un euro, ¿dónde vamos a parar con eso?
Este es el lenguaje que indigna a nuestros jubilados y no lo podemos permitir, por lo
tanto, a ver si una vez examen de conciencia y vamos a donde hay que ir, al fondo
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de la cuestión que es lo que propone Ciudadanos, que no se moja en populismos y
estando al lado de una corriente, porque salga mucha gente a la calle, por tanto he
dicho que tenía abstención.
La 29, a favor y la 30 nos vamos a abstener, nos vamos a abstener porque resulta
que esta mañana en la AMB hay un tema que obviamente lo que está diciendo es
que treinta días, todavía no es definitivo, por tanto, hasta que veamos si es
definitivo ese texto pues entonces…, abstención, Sra. Alcaldesa, para que se quede
tranquila.
Essent les 19:22 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Sí es por la moción número 30, evidentemente la votaremos a favor, el tema
agradecerles su presencia, aquí también. El tema viene de lejos y viene de lejos
porque antes subsistían los dos sistemas, tanto los de vehículos de transporte con
conductor, como el taxi con normalidad. A partir de que se producen determinados
avances tecnológicos, empieza un poco el problema, porque como ustedes saben,
tanto las empresas estas de telecomunicaciones que ellas se decían de
telecomunicaciones pero que en realidad eran empresas de transportistas y por
tanto, estaban haciendo una competencia desleal, en condiciones no reguladas y
por tanto, con un margen mucho mayor de poder incumplir con aquellas
reglamentaciones que el sector del taxi debe de cumplir.
Hoy, precisamente, lo ha dicho el Sr. Miguel García y el resto de consejeros
metropolitanos que han asistido, han podido comprobarlo, se ha aprobado, se ha
empezado la aprobación de un reglamento que puede incidir en el futuro en que las
cuestiones del taxi queden mejor reguladas y por tanto, que los vehículos de
transporte con conductor se sometan a las mismas condiciones de competencia
que tienen ustedes.
Decir también que ha habido una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, el
Tribunal Superior de la Unión Europea que les ha dicho a los estados que han de
regular este sector que no puede ser que continuemos en las mismas condiciones.
Por tanto, aquí no puede escurrir nadie el bulto, también la administración de la
Generalitat además de aprobar, este verano pasado, esa reglamentación, debe
decirle al personal de vigilancia de tráfico que tiene que también controle eso, como
así debe ser por parte de las guardias urbanas en el caso de L‟Hospitalet, será así y
decirles que les apoyamos esta moción, y por tanto, creemos que podemos tirar
para adelante, que el Consistorio puede dar un, en fin, un apoyo definitivo a lo que
ustedes plantean que es de lo más racional y de lo más justo, por lo tanto,
apoyamos la moción.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
La moció 29, respecte de la ratificació del conveni 189 de l‟OIT. Aquest conveni que
ja ha estat ratificat per diversos Estats, membres de la Unió Europea, encara no ha
estat així per part de l‟Estat espanyol.
Al juny de l‟any 2007, el grup socialista en el Congrés dels Diputats, ja va presentar
una Proposició no de Llei, al voltant o per instar aquesta ratificació. Dir que el què
es plantejava en aquell moment i hores d‟ara, malauradament, no s‟ha modificat, fa
que sigui del tot indispensable aquesta ratificació d‟aquest conveni, i per tant, ja
avancem el nostre vot favorable a la moció.
Algunes de les dades que en aquell moment en posaven de manifest i que avui
continuen vigents, que diu que el 29% del treball domèstic de la Unió Europea es
localitza a Espanya, això ens dóna una idea de la magnitud del què significa en el
conjunt de la Unió Europea.
A l‟any 2013, la Comisión de Empleo y Seguridad Social, va consensuar i aprovar
una esmena transaccional en que s‟instava al Govern a que en un termini raonable,
avalués la possibilitat de sotmetre a ratificació aquest Conveni 189.
Pràcticament cinc anys desprès, encara no s‟ha complert i per tant, no s‟ha fet allò
que també es demanava, que era que s‟adaptés la legislació espanyola en el sentit
de regular tots els textos que donaven cobertura a aquestes treballadores, a
aquests treballadors.
Tant a l‟article 13 com 14 del Conveni, establien les mesures on es recollien que es
podia aplicar de manera progressiva, per tant, una aprovació no significava d‟avui
per demà tenir que canviar el conjunt del corpus legal. El treball domèstic i del
cuidat de la gent gran o dels infants a les nostres llars, està desenvolupat per
dones, pràcticament, amb un 90% i d‟aquest 90% pràcticament, el 50% són dones
migrades i per tant, encara ho fa, encara amb col·lectius amb més vulnerabilitat.
En el nostre país hi ha més de 670 mil persones ocupades en tasques de la llar, de
les que el 30% ho fa de manera informal, per dir-ho d‟una manera amable, és a dir,
sense contractes, sense una regulació i sense un marc contractual que les empari.
Per tant, és del tot imprescindible que hores d‟ara, amb aquests volums, pensem
que estem parlant de prop de 200 mil persones que estan treballant de manera
habitual sense un marc laboral que ho reculli, sense un contracte laboral que les
empari i a on quedin recollits els seus drets.
Per tant, des del Grup Socialista, donem suport en aquesta moció i esperem que el
més aviat possible, aquest pla raonable del que parlàvem a l‟any 2013, arribi ben
aviat i aprofitant el temps que ens queda en el Grup, abans en l‟exposició quan
parlaven de la dignificació del món del treball i el sistema públic de pensions,
algunes qüestions que crec que abans no he pogut exposat, però crec que també
situen al conjunt de la qüestió.
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Fa ja uns quants anys, amb el govern socialista a Espanya, es va crear el fons de
reserva per a les pensions. El fons de reserva per les pensions era o es creava amb
l‟idea de que arribat un moment de dificultat que es fixava al voltant de l‟any 2023
on tenia l‟eclosió, arrel del “baby boom” dels anys 60, en aquell moment, es pogués
treure d‟aquells fons de reserva per compensar els elements de cotització que no
arribessin a cobrir la totalitat de les pensions. Però què ens hem trobat?, que en
l‟any 2012, es va començar a agafar diner d‟aquella caixa i el sistema va entrar en
dèficit, a l‟any 2012, un dèficit de més de 10 mil milions d‟euros, que a l‟any 2017 ha
superat àmpliament els 18 mil. Aquest dèficit ha sigut compensat amb les retirades
d‟aquest fons de reserva que va arribar a tenir 67 mil milions d‟euros i avui en
queden 8 mil, es a dir, estem ben a prop d‟aquella guardiola que havíem fet per
quan arribessin els temps de dificultat, estem pràcticament a punt de deixar-la a
cero.
En el període 2012-2017, s‟han necessitat o s‟han usat, fons per un import de 93 mil
milions addicionals a les cotitzacions, i això té el seu origen, fonamentalment en dos
elements: Un a la baixa del nombre de cotitzants, es a dir, a l‟atur i a no
incorporació de nous cotitzants en el sistema i a les baixes cotitzacions d‟aquells
que sí s‟incorporen en el món del treball per treballs a temps parcial o amb unes
baixes retribucions que fa que evidentment siguin molt baixes les cotitzacions.
Nosaltres el que plantegem o el que volem és enviar un doble missatge, un
missatge a la gent que ja avui és pensionista i dir-les, escolti‟m hem de ser capaços
entre tots plegats de garantir que vostès tenen un sistema garantit de pensió, que
arribaran, que continuaran cobrant les seves pensions i que aquestes pensions es
vegin revaloritzades, com a mínim, amb l‟IPC i per tant, tinguin una revalorització
que res tingui a veure amb el 0,25 que en aquests moments està fixada.
I per una altra banda, a la gent que avui està en actiu, les persones que avui estem
en actiu, que estem cotitzant i que veiem amb preocupació que es van prenent
decisions, es van prenen acords que ens va apropant a un horitzó on no queda
gens clar, que puguem arribar a cobrar, ni tant sols, les pensions que avui s‟estan
cobrant en el sistema.
Per tant, és fonamental treure del sistema de pensions, algunes de les qüestions,
algun company, alguna companya ho deia en les seves intervencions, on hem de
treure d‟aquestes despeses de la Seguretat Social, tot allò que no té a veure amb la
cobertura del sistema de pensions contributives, des d‟aquell tema que té a veure
amb el personal, les despeses corrents, els serveis, les inversions en les entitats
gestores, totes aquestes qüestions, i fins i tot, les pensions no contributives. Tot
això, hauria d‟anar penjat directament dels pressupostos generals de l‟Estat i no
anant minvant les cotitzacions que dia a dia, el personal que està treballant, va
aportant a la caixa de la Seguretat Social.
I evidentment, algunes de les propostes que avui es plantegen, no ens ajuden en
aquesta direcció. Nosaltres hem fet dues propostes, una dirigida a la creació d‟un
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nou impost a la banca, amb l‟idea o partir de l‟idea de tot el què es va aportar a la
banca i de segona de posar un impost a les transaccions financeres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la moció 26, tres comentaris, perquè hem anant sentit la paraula, a
l‟hora de definir amb un qualificatiu o amb un ..., el fet de que hagi estat impossible
presentar una sola moció en relació al 8 de març, tothom anava dient, és una
llàstima, és una llàstima.... Bé és una llàstima, jo no ho qualificaria com una
llàstima, en definitiva és una realitat, i és una realitat que prové, que és
conseqüència, res més enllà de la realitat, és conseqüència dels posicionaments i
prioritats a cadascun dels grups, de tots del que diuen ara que és una llàstima i dels
que no ho diuen.
He sentit també, que com deien, que aquest és un tema que no té un component
ideològic, que no té un component ideològic, la convocatòria d‟una vaga general, el
dia 8 de març?, no té un component ideològic?, per favor, només heu de mirar,
només heu de fer l‟esforç de mirar-vos l‟ordre del dia i veure com hi ha certs partits,
tres que parlen d‟igualtat salarial i certs partits, tres que parlen de la vaga, sigui com
sigui la seva expressió definitiva el 8 de març, per tant, no diguem que darrera del 8
de març no hi ha una expressió ideològica, sí que hi ha una expressió ideològica,
una altra cosa com entenguem què vol dir que tingui ideologia.
Nosaltres, aquest grup municipal, amb un sol regidor, hem intentat fins l‟últim
moment, amb una proposta de moció que incloïa totes les fórmules de vaga,
convocades el proper 8 de març i no ha estat possible, no ha estat possible?,
doncs, no és que sigui una llàstima, és que és una realitat i cadascú té les seves
prioritats, llavors no tornem a repetir aquest mantra de la llàstima.
Per últim, nosaltres, el què no podem fer, és acordar una moció que no inclou
enlloc, que és aquest el cas, la moció 26, que enlloc inclou la convocatòria de vaga
general de 24 hores, de vaga feminista del proper 8 de març, no podem votar a
favor d‟això.
Nosaltres el què proposàvem era incloure totes les formes, nosaltres cedíem fins i
tot que estem a favor de la vaga de 24 hores, cedíem fins el punt d‟incorporar totes
les expressions de la vaga del 8 de març, no es va acceptar i llavors, el que no
podem votar a favor és una vaga que només inclou una part de l‟expressió de la
vaga del proper 8 de març.
I per últim, simplement, perquè crec que ha sigut bastant de..., una disbauxa
bastant important, la presentació de la moció 30 en defensa del sector del taxi, i
com que és un tema que em toca bastant de prop, per família del sector, crec que
és bastant interessant parlar de que desprès de dècades de divisió i manca d‟acció
sindical unitària dins del sector del taxi que jo mateix he pogut constatar en
convocatòries de vaga general dins del sector que eren un desastre, fins fa un anys,
per la divisió dins del propi sector, des de l‟aparició de l‟Associació d‟Élite Taxi, de
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les agressions al sector, no s‟estan afrontant de la mateixa manera. Les agressions
al sector s‟estan afrontant i combatent fortament des dels propis professionals que
segurament és el que mancava a les últimes dècades al sector, per tant, felicitar a
Élite Taxi per sacsejar al sector, per sacsejar des de fa uns anys i per aconseguir
mobilitzar un sector amb les dificultats que té el sector del taxi per mobilitzar-se.
Hem de tenir clar que sense aquesta mobilització dins d‟un sector tant complex com
el del taxi, hagués estat molt, molt, complicat arribar fins a on hem arribat ara, que
és amb unes reivindicacions concretes, i a assolir unes victòries com les que estem
començant o les que el sector esta començant a veure. Gràcies i felicitar-vos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més, doncs, quedarien aprovades les quatre mocions,
si no, sí, Sra. Secretària? Esquerra Republicana, de la número 26.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord, si jo no estic equivocada, quedarien les quatre aprovades. Molt bé, doncs,
felicitats, sobretot, als sindicats, que han fet, d‟alguna forma, també, possible que la
número 26 s‟hagi aprovat també i que en fi, el dia 8 de març, doncs, lluitarem tots
perquè hi hagi realment una igualtat.
Passem ja, amb les mocions individuals, les primeres del Partit de Socialistes de
Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26, 27, 28, 29, 30 i 31;
adoptant-se els següents acords:
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES
Amb l’adhesió de CiU
MOCIÓ 26.- PER DONAR SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL DIA 8 DE
MARÇ DE 2018.
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi han
colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència encara les
persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de les dones. A
Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de treballar i, en canvi, no
arriben a ser la meitat de la població activa.
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En l‟actualitat, la taxa d‟ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la
masculina, això vol dir que l‟actual mercat de treball segueix discriminant les dones.
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la
majoria de les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes a
temps parcial obligat; pateixen contractació temporal en massa, la seva jornada
està en molts casos desregulada i són, per tant, protagonistes principals de la
precarietat.
Segons l‟última Enquesta d‟estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial entre
dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a dir que,
teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues hores sense
cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de menys retribució,
en què arriba a ser de més del 37%.
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l‟SMI i més de la
meitat tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals.
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més flagrants de
la manca de justícia social i democràtica envers les dones; la violència masclista
ataca un dels valors centrals de la societat: la llibertat. En l‟any 2017, 9 dones van
ser assassinades per la seva parella o ex-parella home, hi va haver 17.513
denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de protecció. L‟assetjament sexual
i per raó de sexe a les empreses és una de les situacions més esteses però a la
vegada més ocultes en l‟àmbit laboral.
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball de
cura entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió sexual del
treball i la desvalorització social dels sectors laborals feminitzats.
S‟han d‟obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la
sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en condicions
de vida per a les dones. Cal que les dones tinguin més poder econòmic a les dones,
element estratègic per a la reducció de la pobresa.
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat!
Per tot això, els grups municipals PSC i ICV-EUiA-Pirates-E, amb l‟adhesió del grup
municipal de Convergència i Unió, presenten al Ple 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 l’acord Primer amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-
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EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i amb 8 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González ; del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Primer.- Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores
per torn el dia 8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al
mateix dia, a les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Segon.- Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga
d‟estudiants del dia 8 de març.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
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Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Tercer.- Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la
recuperació del poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l‟increment de
l‟SMI.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. i Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Plans d‟igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina
per garantir la igualtat d‟oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa
salarial i els assetjaments sexuals.
e) Ha estat aprovat l’acord Cinquè amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. i Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Cinquè.- Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a
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l‟aprovació d‟una llei transparència i d‟igualtat salarial que posi fi a la bretxa
salarial real entre dones i homes al nostre país.
f)

Ha estat aprovat l’acord Sisè amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. i Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Sisè.- Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l‟OIT
(Conveni sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar).

g) Ha estat aprovat l’acord Setè amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. i Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Setè.- Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral,
amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al
benestar: dependència, salut, educació i criança.
h) Ha estat aprovat l’acord Vuitè amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
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CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. i Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Vuitè.- Fomentar i donar suport a la lluita contra la xacra social de la violència
masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d‟Estat contra la
Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real.
i)

Ha estat aprovat l’acord Novè amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. i Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Novè.- Traslladar els precedents acords a Comissions Obreres de l‟Hospitalet,
UGT de l‟Hospitalet, a les seccions sindicals de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, al
Comitè Unitari de l‟Ajuntament, als grups polítics de l‟Ajuntament i a les
associacions de dones de l‟Hospitalet.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb l’adhesió de CiU
MOCIÓ 27.- PER LA DIGNIFICACIÓ DEL MÓN DEL TREBALL I EL SISTEMA
PUBLIC DE PENSIONS.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 12 vot d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de
redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de
pensions. Amb les seves polítiques d‟ocupació, el Govern de Rajoy ha posat en
perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de
dèficits constants i creixents; i amb el nou mecanisme de revaloració, que es
desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l‟import
de la pensió en funció de l‟esperança de vida, es condemna els pensionistes a un
progressiu empobriment. I tot això, ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg
social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes
polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions privats, en
detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.
Els resultats d‟aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder
adquisitiu de les pensions, sensació d‟incertesa en els actuals jubilats sobre si
l‟Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment
d‟injustícia en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els
pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i
desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin
contribuir i ser protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de Reserva
de la Seguretat Social a un espoli permanent.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, ha
passat de disposar de 66.815.000 d‟euros a finals de 2011, als actuals 8.095.000
d‟euros, i que si no s‟ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec
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de 10.192.000 d‟euros de l‟estat a la Seguretat Social contingut en la Llei de
Pressupostos Generals de l‟Estat de 2017. A això cal afegir les quantitats retirades
del Fons de Mútues, per import de 8.621.000 d‟euros en aquests anys. En definitiva,
s‟han necessitat fons per import de 93.251.000 d‟euros addicionals a les
cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el període 20122017. L‟any 2018 ha començat en la mateixa línia i el PP, en lloc de plantejar
mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit
seguir endeutant la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d‟euros.
El Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l‟estructura financera de la Seguretat
Social duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit posteriorment com una
recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a ser usat quan sorgissin les
majors tensions generacionals sobre el sistema, entorn de l‟any 2023. Si no hagués
estat utilitzat, el Fons tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves
aportacions, només basant-se en la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir
amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà
totalment buida l‟any 2018. És a dir, s‟esgotarà 10 anys abans del previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i
especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures
que donin estabilitat al sistema.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l‟accés al Sistema de Seguretat
Social s‟ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la
reforma de la Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures
destinades a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el Pacte
de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui
drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font complementària de
finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels països del
nostre entorn.
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema de
pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els
ingressos del sistema.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, amb
l‟adhesió del grup municipal de Convergència i Unió, presenta a consideració del
Ple Municipal els següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat tornar al consens de 2011, derogant tots els
canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015: la regulació de la
jubilació anticipada del RDL 5/2013 i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora
del Factor de Sostenibilitat i de l‟Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de
la Seguretat Social.

…/…

104

Segon.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat l‟increment gradual del Salari Mínim
Interprofessional 98 euros cada any fins arribar als 1.000 euros l‟any 2020,
considerats en termes nets i en 14 pagues, i així donar compliment a la Carta Social
Europea que fixa que el SMI ha de ser del 60% del salari mig.
Tercer.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat l‟implantació d‟una Renda Bàsica Universal
per tots els ciutadans i ciutadanes que estiguin en situació d‟atur més de 12 mesos i
que els seus ingressos es situïn per sota del 75% del SMI que sigui compatible amb
altres línees d‟ajut.
Quart.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat que garanteixi el poder adquisitiu de les
pensions, recuperant l‟actualització de les mateixes d‟acord amb l‟IPC i condemnar
el vet de PP i Ciutadans a la pujada de pensions.
Cinquè.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat la eliminació del factor de sostenibilitat
establert en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de
l‟esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l‟1 de gener de 2019.
Sisè.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat racionalitzar les despeses del sistema,
desplaçant als pressupostos generals de l‟Estat 2018 aquells que no corresponen a
prestacions, com les despeses següents entre d‟altres:
a) Les mesures de foment de l‟ocupació (reduccions de quotes, tarifes
planes, etc). Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser
per la via de bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat
Social, de la mateixa manera que es fa amb la resta d‟organismes
públics.
Setè.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d‟altres
mesures, amb ingressos procedents d‟impostos destinats anualment a
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a
equilibrar dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la
banca i a les transaccions financeres. Pensem que si tota la societat
espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest
impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de
pensions.
b) Intensificant la lluita contra l‟ocupació irregular i el frau a la Seguretat
Social.
Vuitè.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat millorar la naturalesa protectora del sistema,
modernitzant la gestió del Fons de Reserva a través d‟una millora de la seva
regulació, recuperant l‟establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter
anual.

…/…

105

Novè.- Sol·licitar al Govern de l‟Estat l‟adopció de mesures específiques per anar
eliminant progressivament la bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les
pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere):
a)

b)

Aprovació d‟una Llei d‟Igualtat Laboral per tal d‟eliminar la bretxa
salarial, i per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions
més baixes .
Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011
d‟incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no
rebin una altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base
reguladora, mesura que afecta de manera majoritària les dones.

Desè.- Sol·licitar al Congrés dels Diputats introduir en el Pacte de Toledo un nou
principi de “reequilibri pressupostari”, un concepte que implica una recerca constant
de racionalització de despeses i d‟ajust d‟ingressos cada any, i que tindrà efectes a
mitjà termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.
Onzè.- Traslladar aquesta moció al Govern de l‟Estat, al Congrés dels Diputats, als
sindicats UGT i CCOO de L‟Hospitalet, a la Federació d‟Associacions de Veïns de
L‟H, Assat50 y al Consell de Ciutat.
ERC, CUP-PA
MOCIÓ 28.- PER LA LLIBERTAT D’ORIOL JUNQUERAS, JOAQUIM FORN,
JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART I PER PENJAR UNA PANCARTA DE
LLIBERTAT DE PRESOS POLÍTICS I UN LLAÇ GROC AL BALCÓ DE
L’AJUNTAMENT.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 29.-

PER LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI 189 DE L’OIT.

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:

Les persones que treballen a la llar, en feines de neteja i cures, constitueixen un
col·lectiu invisibilitzat i que pateix els efectes de la desigualtat d‟un sistema que
prioritza el capital abans que les cures, que fa més grans les diferències entre les
treballadores respecte al sou, i a més nega oportunitats de formació, cotitzacions i
la impossibilitat d‟accedir a les prestacions per atur.
Actualment, les condicions de treball d‟aquest sector venen regulades pel Real
Decret 1620/2011 que va entrar en vigor el gener del 2012. Malgrat que aquest
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decret reconeix l‟àmbit de treball de la llar com un àmbit plenament laboral, aquesta
feina continua com un sistema especial dins el Règim General de la Seguretat
social, i encara es mantenen aspectes molt negatius com són la possibilitat de
posar fi a la relació laboral sense la justificació deguda, l‟exclusió de la prevenció de
riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i, molt especialment, l‟exclusió de la
prestació d‟atur i d‟altres cobertures, com la de maternitat.
Amb aquest context, i tal com està plantejada la normativa actual, s‟incentiva
l‟economia submergida i s‟afavoreix la dependència econòmica de les treballadores
del sector, majoritàriament dones, de les administracions públiques, mitjançant els
serveis socials o de la parella (gairebé sempre masculina). Especialment pel fet de
no tenir cobertes les seves necessitats econòmiques, per la precarietat de les seves
condicions salarials (sense reconeixement dels dies de vacances o hores extres,
entre d‟altres) i pel fet de no tenir dret a les prestacions per l‟atur, per maternitat o
dret a la baixa per malaltia des del primer dia. Igualment, degut a la manca de
control laboral dins de les llars i a la inexistència de contractes per escrit en moltes
ocasions. Especialment remarcable és la vulnerabilitat en la qual es troben les
treballadores internes, i la nul·la protecció que ofereix la normativa davant aquesta
major exposició a abusos i a pitjors condicions laborals.
D‟altra banda, l‟any 2011, l‟Organització Internacional del Treball (OIT) va aprovar el
conveni 189 que tracta sobre el treball digne per a les persones treballadores de la
llar, i que entrà en vigor l‟any 2013. Per primera vegada, governs, persones
ocupadores i treballadores van acordar unes condicions mínimes internacionals
destinades a millorar la vida i els drets laborals de les persones treballadores de la
llar, posant a sobre la taula la necessitat d‟igualar els seus drets als de la resta de
persones treballadores. L‟acord, signat a la 100ª Conferència de l‟OIT a Ginebra, va
reconèixer el treball de la llar, “infravalorat, explotat i invisible” que realitzen
principalment “dones i nenes”. Moltes d‟elles són migrades o migrants, es troben en
situació desafavorida i “particularment exposades a la discriminació pel que fa a les
condicions de contractació i de feina, així com a d‟altres abusos dels drets humans”.
El conveni és un tractat internacional vinculant per als estats membres que el
ratifiquin, cosa que no ha fet encara l‟Estat espanyol.
Davant aquesta situació, la ratificació del conveni 189 de l‟OIT sobre el treball digne
pels treballadors i treballadores domèstiques, si bé no cobriria la totalitat de les
demandes de les treballadores de la llar, significaria una inqüestionable millora de
les condicions de treball dins del sector, donat que el conveni 189:






Garanteix el reconeixement efectiu del dret de negociació col·lectiva.
Dona preferència als contractes escrits en conformitat amb la legislació
nacional o amb convenis col·lectius.
Garanteix el descans diari de les treballadores, incloses les que resideixen
en la llar per la qual treballen, i que no estaran obligades a romandre a la llar
o a acompanyar als membres de la llar durant els períodes de descans
diaris i setmanals o durant les vacances anuals.
Assegura la igualtat de tractament entre les treballadores domèstiques i les
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treballadores en general en relació a les hores normals de treball, la
compensació de les hores extraordinàries, els períodes de descans diaris i
setmanals i les vacances anuals pagades (Article 10).
Assegura que les treballadores domèstiques gaudeixin de condicions no
menys favorables que les condicions aplicables a les treballadores en
general respecte a la protecció de la seguretat social (Art. 14), el que hauria
de significar la fi del sistema especial discriminatori per a les treballadores
de la llar.
Facilita la inspecció del treball, l‟aplicació de les normes i les sancions, fixant
fins i tot la necessitat d‟especificar les condicions d‟acord amb les quals es
podrà autoritzar l‟accés al domicili de la llar (Art. 17 p.2 i 3).

Per tot aquests motius, els grups municipals ERC i CUP-Poble Actiu proposen al
Ple municipal de l‟Hospitalet de Llobregat els següents acords:
PRIMER.- Instar al Congrés i al Govern de l‟Estat Espanyol a:
a. Ratificar de forma immediata el Conveni 189 de l‟OIT, que obliga a l‟equiparació
dels drets laborals de les persones treballadores de la llar als de la resta de
treballadores del Règim General de la Seguretat Social.
b. Eliminar el Sistema Especial de la Seguretat Social per a les persones
treballadores de la llar i a la seva incorporació immediata al Règim General de la
Seguretat Social, per la igualtat de drets amb el conjunt de les persones
treballadores, fent especial menció a l‟equiparació en el dret a la prestació d‟atur, la
cobertura de maternitat, les prestacions per incapacitat laboral transitòria; així com
la introducció de mesures correctores en les cotitzacions per garantir el dret a una
jubilació digna.
c. Eliminar la finalització del contracte per lliure desistiment –que equival a un
acomiadament lliure–, i que es garanteixi la protecció dels drets fonamentals de les
persones treballadores.
d. Complir amb l‟obligatorietat que tots els contractes siguin per escrit, per garantir
els drets laborals de totes les persones treballadores de la llar, especialment, per
facilitar l'accés a la regularització administrativa i per evitar la irregularitat
sobrevinguda.
e. Flexibilitzar els requisits i tràmits previstos en la Llei d‟Estrangeria per a l‟obtenció
i renovació de les autoritzacions de residència i treball.
SEGON.- Donar trasllat dels següents acords a Comissions Obreres de l‟Hospitalet,
UGT de l‟Hospitalet, CNT l‟Hospitalet, a CGT Catalunya, a CGT Baix Llobregat, a
les seccions sindicals de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, al Comitè Unitari de
l‟Ajuntament, als grups polítics de l‟Ajuntament, a Mujeres Pa‟lante, a Ca La Dona,
al grup de Feminisme Revolucionari LH, a l‟associació feminista Bruixes de
l‟Hospitalet de Llobregat i a les associacions de dones de l‟Hospitalet i a totes les
entitats que treballen amb persones treballadores de la llar i de les cures.
MOCIÓ 30.- EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME
I LA DESREGULACIÓ.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El sector del taxi, sector actiu i necessari del transport públic, porta uns anys patint
problemes conjunturals a causa del moment de crisi econòmica que travessem i el
descens consegüent del seu ús. Aquesta situació es veu agreujada tant per
l‟intrusisme que pateix el sector com per la utilització d'algunes noves i mal
anomenades aplicacions d‟economia col·laborativa.
Les taxistes han vingut regulades tradicionalment per unes normatives amb origen
a les seves ciutats o àrees metropolitanes. Així, han de complir normes per poder
participar al sector, preus i condicions de competència. Això permet poder gaudir
d‟un servei que no únicament treballa quan considera que hi pot haver més feina
sinó quan els ho permeten les regulacions d‟aplicació. Alhora, això permet que
grans nuclis intercanviadors de transports (aeroports, ports, estacions de tren, etc.)
gaudeixin d‟un servei de taxi gairebé immediat. Pel que fa a les taxistes també
suposa veure com es reparteix la feina, si bé en ocasions això també pot suposar
una limitació als ingressos.
En definitiva, la regulació del sector permet l‟existència d‟un bon servei públic de
transport gestionat pel taxi alhora que limita la competència deslleial i els nivells
d‟autoexplotació que no són compatibles amb la vida digna. Pel que fa a l‟àrea
metropolitana de Barcelona, parlem de 10.522 llicències de les quals 9.374 són
titularitat d‟autònoms que només en tenen una, 547 són titularitat d‟autònoms amb
més d‟una llicència i 601 llicències són titularitat d‟empreses. D‟aquestes llicències,
el 87% dels taxis de Catalunya, treballen dins de l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona, dins la qual es troba l‟Hospitalet de Llobregat.
Igualment, l‟activitat del taxi es veu clarament regulada, seguint criteris de cerca
d‟equilibri en la circulació, per l‟ocupació de la via pública i la previsió per controlar
les emissions nocives que provoquen contaminació atmosfèrica. D‟aquesta

…/…

109

manera, en un dia feiner, el nombre màxim de llicències de taxi que poden treballar
a l‟AMB és de 8.418. La meitat del total de les llicències, als caps de setmana i
festius.
Si bé les taxistes porten dècades demanant a l‟administració la millora de la
regulació vigent, no hi ha hagut cap tipus de demanda social per desregular el
sector o introduir nous operadors per fer activitats de transport de persones per
carretera. Desgraciadament les institucions de la Unió Europea i les seves
recomanacions han servit com a excusa per a iniciar durant gairebé una dècada,
un procés de desregulació. L‟any 2009 es van desregular parcialment, per part de
l‟estat espanyol, els serveis professionals, fet que va permetre el desenvolupament
dels VTC (vehicles amb conductor). Tal va ser la desregulació del sector que el
mateix va procedir a recuperar expressament la limitació d‟una llicència VTC, per
cada 30 de taxi.
Durant els darrers anys, a banda de l‟existència incontrolada d‟activitats sota el
paraigües dels VTC, s‟ha procedit a una destacada via d‟intrusisme, a través de
plataformes telemàtiques sota l‟aparença d‟economia col·laborativa. Formalment
són aplicacions de mòbil que posen en contacte titulars de vehicles i passatge,
però a la pràctica esdevenen activitats de transport i relacions laborals no
reconegudes. Evidentment, aquestes activitats no donen un servei universal,
continuïtat ni compleixen les obligacions del servei públic del taxi sinó que actuen
amb realitat d‟oferta i demanda. Això provoca no només que per a uns serveis no
respectin els preus mínims de l‟activitat regulada, sinó que quan existeix un excés
de demanda, els preus siguin abusius. A banda, les condicions de les treballadores
que realitzen aquestes activitats són substancialment inferiors a les que gaudeixen
les taxistes, ja siguin assalariades o autònomes.
Fruit d‟aquesta desregulació, hi ha 2.971 noves llicencies VTC pendents de
resolució judicial per a poder operar al territori català . La potencial entrada
d‟aquestes gairebé 3.000 llicències comportarà inevitablement un impacte sobre:
l‟augment del trànsit rodat, l‟augment de la contaminació de les emissions, i una
elevada pressió sobre l‟ocupació de la via pública, donada a més la manca de
zones habilitades per a prestar el servei o de parades pròpies. I és que amb
aquestes 3.000 llicencies es trencaria clarament l‟equilibri preexistent i es crearia
un escenari amb 1 autorització VTC per cada 3 taxis. 10 vegades més que la ràtio
establerta per llei.
Davant d‟aquesta realitat de competència deslleial i desregulació no controlada el
sector del taxi no ha tingut més alternatives que la convocatòria de vagues i
mobilitzacions. Les peticions de les taxistes perquè no s‟enfonsi el modus vivendi
de 100.000 famílies a l‟estat espanyol i de l‟existència del servei públic de taxi com
l‟hem conegut fins ara, passa pel desenvolupament normatiu de l‟article 181.3 del
Reglament de la LOTT (una llicència VTC per cada 30 de taxi) i l‟actuació de
l‟administració davant de l‟intrusisme que suposa l‟existència d‟aplicacions com
Uber amb un control actiu i un regim de sancions real i efectiu, adreçat a vetllar pel
compliment del marc legal actual, com ara, amb el control de les distintius als
vehicles VTC, amb el control de la documentació que validi la contractació prèvia,
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tant amb les dades del conductor, com del possible passatger o passatgers; amb el
control de possibles irregularitats a la captació activa per part de les vehicles VTC i
amb el control, també, de l‟àmbit territorial on es presta el servei i la zona on el
vehicle té validada legalment la seva activitat.
Segons recull l‟institut Metropolità del Taxi, en la seva „Iniciativa de Reglament dels
Serveis Urbans de Transport Discrecional de Viatgers que realitzen els Vehicles de
Turisme de lloguer amb Conductor‟: “els ajuntaments on treballin habitualment
aquestes VTC, poden veure saturada la via pública sense cap capacitat per regular
o restringir el nombre de vehicles que treballen a la ciutat, perdent control efectiu de
l‟espai públic i la mobilitat de les ciutats metropolitanes. Aquest increment,
contribuiria a agreujar els problemes de mobilitat a l‟àrea metropolitana de
Barcelona”.
Aquesta afectació, serà especialment greu, si es compleix l‟extrapolació dels
serveis del taxi a l‟àmbit dels vehicles amb autorització VTC. És a dir, de les 2.971
noves autoritzacions VTC, unes 2.585 es preveu treballin a l‟àmbit metropolità.
Atès que el decret llei de la Generalitat publicat al DOGC el passat 3 d'agost de
2017, recull mesures urgents com ara la no possibilitat de transmetre llicències
passats dos anys des del seu atorgament, la creació d‟un registre electrònic dels
serveis d‟empreses que gestionen llicencies VTC, l‟obligatorietat de portar visible un
distintiu acreditatiu als vehicles, per a impedir la captació al carrer dels clients, entre
d‟altres mesures i quanties assignades a les sancions per incompliments.
Per tots aquests motius, els grups municipals ERC i CUP-Poble Actiu de
l‟Hospitalet de Llobregat proposen al Ple l‟adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Instar a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona a la regulació urgent i adient de
les condicions, procediments, requerits i règim sancionador per a subjectar a
autorització o llicència prèvia l‟exercici de l‟activitat en l‟àmbit metropolità dels
serveis urbans realitzats per les VTC, transport discrecional de viatgers en vehicles
de turisme de lloguer amb conductor amb especial incidència sobre els trajectes
urbans.
Segon.- Instar a totes les administracions competents –Institut Metropolità del Taxi,
Departament de Territori i Sostenibilitat i Ministerio de Fomento– que facin
efectives les actuacions necessàries per donar compliment a la limitació d‟una
llicència de VTC per cada 30 llicències de taxi i que persegueixin l‟intrusisme
professional d‟aplicacions digitals que generen aquest servei.
Tercer.- Instar als responsables municipals de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a vetllar
per la correcta aplicació a la ciutat, de les mesures urgents contemplades al nou
Decret Llei de la Generalitat de Catalunya d'agost de 2017 per ordenar els serveis
de transport de viatgers emparats per autoritzacions de vehicles de transport amb
conductor (VTC). Especialment, en aquests punts dins de l‟abast de les
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competències municipals del cos de la Guàrdia Urbana com pot ser la vigilància
sobre la correcta identificació d'aquests vehicles, exigir la confirmació de la
contractació prèvia del servei amb el full de ruta i les dades del passatger i el
conductor; i la constant supervisió als punts crítics de recollida de passatgers
reservats per als taxis a la ciutat, per a evitar la captació no permesa per part de les
vehicles amb llicencia VTC, entre d‟altres mesures.
Quart.- No realitzar com a Ajuntament cap gestió que pugui suposar l‟ús de
l‟aplicació Uber, Cabify i d‟altres plataformes de transport de lloguer de vehicle amb
conductor/a, en detriment dels serveis del taxi, en un compromís de les
administracions amb el transport públic que representa precisament el taxi en
aquest tipus de serveis.
Cinquè.- Instar al Govern local de l‟Hospitalet de Llobregat a estudiar la proposta
de Élite Taxi, sense cost per l‟erari públic municipal, per la implantació de
marquesines, parades i d‟altres elements arquitectònics informatius i adreçats a
millorar el confort de les usuàries del taxi i també de les treballadores del sector,
millorar la connectivitat i operativitat d‟aquest servei de transport públic.
Sisè.- Comunicar aquests acords a la Asociación Professional Élite Taxi, a
l‟Agrupació Taxi Companys, a la Asociación Empresarial del Taxi, als representants
dels conductors no titulars de llicència (Alberto Álvarez Vega i Saad Mukhtar Tarar),
a l‟Institut Metropolità del Taxi, al Departament de Territori i Sostenibilitat i al
Ministerio de Fomento.
MOCIÓ 31.-

PER LA RECUPERACIÓ DE LA SOBIRANIA CATALANA.

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 32 i 33, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la seva presentació, el Sr. Jaume Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí. En relació a la moció de les escoles bressol, bé, aquest és un tema que en
diferents Plens, en aquest mandat i en l‟anterior, s‟ha tractat. Sempre nosaltres hem
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defensat, des del grup socialista, que aquesta és una competència, tal i com diu la
llei d‟educació de Catalunya, com diu l‟estatut d‟autonomia, una competència
exclusiva del Departament d‟Educació, i que evidentment ho diu la pròpia llei
d‟educació, això s‟ha de donar forma i de manera articulada en la corresponsabilitat
d‟administracions amb convenis amb els ajuntaments, garantint sempre el
finançament per part del Departament d‟Educació que és qui de fet té la
competència.
Bé, això des de l‟any 2012 en que la consellera va decidir que anul·lava tot el
finançament de les escoles bressol municipals, i per tant incomplint flagrantment el
conveni que havia signat, això s‟ha anat, diríem, deteriorant any rere any. A partir
d‟aquí, aquest ajuntament per iniciativa pròpia, coincidint amb altres iniciatives
d‟altres ajuntaments, però el nostre ajuntament per iniciativa pròpia, en primer lloc
va posar sobre la taula la possibilitat de presentar un contenciós per reclamar les
quantitats que cobrien els cursos 2010-11 i 11-12, per impagament, directament per
impagament del Departament d‟Educació.
Davant d‟aquest advertiment finalment el Departament va abonar 800.000 euros,
però posteriorment vam iniciar un contenciós administratiu. Finalment hem obtingut
una sentència favorable per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
obliga al Departament, suposo que si presenta recurs això doncs no acabarà de ferse fins que no hi hagi el pronunciament definitiu del tribunal, però que obliga al
Departament a pagar els cursos 2012-13, 13-14 i 14-15, per tant tres cursos més i
per tant aquí hi ha hagut també un èxit jurídic ja que no polític. A nosaltres ens
hagués agradat poder arribar a acords amb el Departament i que s‟avingués perquè
estava claríssim i està claríssima la llei en aquest sentit, que s‟avingués a complir
les seves obligacions.
Per tant, el què demanem amb aquesta moció és que s‟apliqui la sentència pel
nostre municipi i també pel conjunt de municipis. Som municipalistes i per tant
entenem que això és just reclamar per a tots els municipis, però sí que és veritat
que no tots els municipis van iniciar aquest procés jurídic i això també s‟ha de dir.
Altres municipis amb altres colors polítics no van iniciar aquest procés. Esperem
que ara tothom pugui rebre aquest finançament i evidentment també ja anunciem i
demanem a la pròpia moció, reclamar els cursos següents fins ara, que són tres
cursos més, diem reclamar, no diem jurídicament, obrim les portes tot i que
evidentment si triguem molt a tenir govern doncs iniciarem un contenciós jurídic per
reclamar aquestes quantitats.
Jo en aquest tema només vull dir que les nostres sis escoles bressol municipals
escolaritzen 616 alumnes. Si això ho multipliquem pels 1.800 € que havia de pagar
el Departament, que hauria de pagar el Departament, cada any ens genera un
dèficit d‟1,1 milions d‟euros. Això és el què reclamem, això és el que a més a més
en els pressupostos de la Generalitat del 2017 ja hi havia aquest compromís que no
s‟ha complert i jo diria que si fem càlculs de què podríem fer amb aquests 1,1
milions d‟euros, doncs ara estàvem tots parlant magníficament d‟un projecte
comunitari que presentava Ítaca, però podríem parlar del programa d‟immersió
lingüística en l‟anglès que en aquests moments a l‟ajuntament el pot finançar a 4t.
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d‟ESO per proposta de l‟Alcaldessa, doncs jo us diria que amb aquest 1,1 milió
d‟euros podríem finançar perfectament tota l‟ESO, el programa d‟immersió
lingüística de tota l‟ESO.
I a banda doblar el pressupost amb plans educatius d‟entorn, doblar que això ens
permetria incrementar, fer més tallers d‟estudi assistit, fer més programes
d‟orientació i acompanyament, fer més programes de diversificació curricular que
tant demanen els centres i que són un factor d‟èxit educatiu i de cohesió social
importantíssim. Per tant, demanaria el vot favorable de la resta de grups del Ple.
I l‟altra moció també és un clàssic. Nosaltres som clàssics en el sentit que portem
tres dècades demanant i defensant un model d‟escola integrador, el model que
diem d‟escola catalana, el model d‟immersió lingüística, tot i que ens agradaria
doncs fins i tot canviar el nom d‟aquest concepte, però evidentment el contingut
seria el mateix i ho fem perquè doncs el Ministeri d‟Educació va amb aquestes
polítiques d‟incendiar el sector educatiu, desprès retirar les propostes, desprès ferne una altra que encara és pitjor, etc., va proposar que en els fulls d‟inscripció les
famílies poguessin posar una creueta dient que volien escolaritzar els seus fills
doncs en castellà.
Aleshores davant d‟aquesta proposta, desprès hi hagut altres propostes dient que
com a mínim es garantiria que en cada municipi hagués una escola, això ho va dir
el ministre, una escola que escolaritzés en castellà, doncs evidentment nosaltres
plantegem el rebuig a aquesta proposta, perquè de fet ens movem...
Es que si no calla no puedo hablar... se callan por favor, es que sino me despisto.
Entonces, nosaltres defensem dos principis fonamentals, dos principis que jo crec
que hi ha un ampli consens a Catalunya, a nivell social i a nivell polític de defensar
aquests dos principis. Un és el dret i l‟obligació de tots els alumnes i totes les
famílies d‟aquests alumnes en fer possible aquest dret i aquesta obligació de
aprendre, conèixer les dues llengües oficials de Catalunya. Evidentment amb el
tema afegit ara de l‟anglès, i parlem d‟aquest trilingüisme. Aquest és un principi.
Tots els alumnes de Catalunya han d‟acabar la seva escolarització obligatòria
dominant, coneixent les dues, més l‟anglès, les dues llengües oficials de Catalunya.
Primer principi.
Segon principi, el nostre model, i aquest ja és un model més global, defensa una
escola inclusiva, cohesionada, que no discrimini, que sigui plural, que tots els
alumnes s‟escolaritzin en aquestes mateixes escoles, que no es separi els alumnes
per raó de llengua. Aquest seria un altre gran principi.
A partir d‟aquí tot el que vulneri aquests dos principis, el Partit Socialista de
Catalunya estarà en contra, i per tant per això estem en contra de les propostes del
ministeri. Després hi ha el debat que ha de ser educatiu. Malauradament en el
nostre país, a diferència d‟altres països, polititzem l‟educació, i estem constantment
ficant-nos en les, diríem, tasques dels professionals, tasques de la comunitat
educativa. I evidentment això és parlar de currículum, parlar d‟hores i el que sí és
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cert, que a Catalunya, i això diu moltes coses des de la ignorància o la mala fe, el
nostre currículum és un currículum que dóna molta autonomia als centres
educatius. Els centres poden incrementar, si es determina l‟interès dels alumnes,
les hores impartides en castellà, ho permet perfectament el currículum a Catalunya.
Per tant, i si algú això ho nega en qualsevol moment em presto per explicar-ho
perquè alguna cosa vaig tenir a veure en el moment que es van aprovar els decrets
de currículums de secundària a Catalunya. Pot haver més hores de castellà en les
escoles, no de llengua castellana, sinó de vehicular en castellà perquè evidentment
sí que és cert que hi ha escoles on hi ha dificultats que els alumnes aprenguin el
castellà perquè la llengua vehicular predominant és el català.
No és el cas de la nostra ciutat, a la nostra ciutat tots els informes diuen de la
dificultat que tenim en que tots els nostres ciutadans puguin dominar el català.
Tenim enquestes preocupants que ens parlen de més d‟un 40 % de la població de
l‟Hospitalet, no només la població que ve vivint molts anys, sinó els nouvinguts
també, que tenen serioses dificultats de parlar el català. Afortunadament l‟entenen,
més d‟un 90 % de la nostra població entén el català, però és evident que la llengua
d‟ús habitual és el castellà.
Per tant, aquí si alguna cosa s‟ha de reforçar en aquell objectiu d‟aprendre les dues
llengües, és la immersió precisament en català perquè els nostres alumnes parlin
en català, practiquin la parla catalana i per tant puguin arribar al final de
l‟escolarització parlant correctament el català i parlant correctament el castellà. I
això és sentit comú, és racionalitat i no són plantejaments radicals de confrontació i
és el que volem.
I finalment, en la nostra proposta també plantegem adherir-nos a la plataforma
Somescola que en el seu manifest entra en total coherència amb el que aquí
nosaltres defensem. Altres coses són la utilització política o la interpretació que
cadascú pugui fer d‟aquesta qüestió. La nostra, crec que queda clarament
expressada.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Sra. Alcaldesa. Estoy a favor de la primera y naturalmente en contra de la
segunda porque el modelo educativo catalán es de todo menos cohesionador.
Y por tanto, estoy en contra de la segregación, como usted dice, por medio de la
lengua. No, las dos lenguas en la escuela y los alumnos en la misma aula, pero
aquí el modelo educativo catalán discrimina una lengua oficial respecto a la otra,
por tanto no es un modelo integrador ni cohesionador.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de les dues.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor de la moció 32 i respecte a la moció 33 que també votaré a
favor, crec que el Sr. Jaume Graells l‟ha explicat molt bé perquè apart s‟ho creu i és
part d‟aquest èxit que suposa el model educatiu català.
Jo sóc fill de l‟immersió lingüística, jo sóc fill de l‟immersió lingüística igual que sóc
fill de família andalusa. La meva mare era andalusa i el meu pare era català perquè
va néixer aquí, però a casa es parlava en castellà i al meu entorn tothom parlava en
castellà.
Si jo avui puc estar parlant aquí català i el domino perfectament, és per aquest
model d‟immersió lingüística, i jo no sóc tampoc, ni estic adoctrinat com hi ha alguns
partits que estan dient en públic, ni l‟escola a mi m‟ha marcat quin camí he de
seguir o quin camí he de creure per a la meva comunitat autònoma que és
Catalunya.
Llavors jo votaré a favor i defensaré sempre aquest model educatiu català.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí. Votarem a favor de la moció 32 i votarem també favorablement la 33, tot i que
no deixa de sorprendre‟ns la presentació de la mateixa en el present mes.
Bé, hipocresia seria el primer que ens vindria al cap cada cop que el PSC presenta
una moció en defensa del model lingüístic de l‟escola catalana, sobretot des de fa
uns mesos.
El mes de desembre passat, el PSC va votar en contra d‟una moció presentada per
Esquerra Republicana, amb l‟adhesió de Convergència i Unió i del nostre grup
municipal, CUP-Poble Actiu. En aquella moció es demanava el suport de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet al Manifest Som Escola, així com el rebuig a la
campanya iniciada per Societat Civil Catalana i organitzacions d‟extrema dreta
contra el model d‟escola catalana.
Potser van votar-hi en contra perquè aquella mateixa setmana se sabia que a les
llistes del PSC per Barcelona, per a les eleccions del 21 de desembre a la
Generalitat, hi anava l‟Àlex Ramos, que és vicepresident de Societat Civil Catalana,
precisament una de les associacions més crítiques amb el model d‟escola catalana i
que es dedica a recollir denúncies sobre el suposat adoctrinament a la nostra
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escola.
Potser perquè havien de rentar la seva imatge i la seva consciència, al Ple del mes
de gener, el mes passat, el PSC va intentar presentar una moció molt semblant a
l‟anterior, però aquest cop eliminant tota referència a l‟esmentada entitat. S‟oblidava
el PSC, que el reglament del Ple no permetia presentar una moció sobre un mateix
tema fins que no haguessin transcorregut 6 mesos?. Donat els anys d‟experiència
que tenen al consistori, gairebé quaranta, no creiem que aquest oblit fos casual.
Ara, un cop més, ens presenten una moció molt semblant de suport al model
educatiu català i en contra de la segregació dels alumnes per raó de llengua. Hi
estem d‟acord. I un cop més ens sorprèn que facin una defensa del nostre model
educatiu quan el dia 15 de febrer, els màxims dirigents de Societat Civil Catalana,
entre ells l‟Àlex Ramos, es reunien amb el president del govern espanyol M. Rajoy.
Després d‟aquesta reunió, aquest president de Societat Civil Catalana va declarar
que el president del govern li havia confirmat que el Ministeri d‟Educació prendria
una decisió sobre la matrícula a les escoles i instituts catalans i l‟ús del castellà a
les mateixes aules. Al dia següent saltava la notícia que als fulls de preinscripció es
podria incloure una casella per permetre a pares i mares escollir si volien
escolaritzar els seus fills i filles en català o castellà.
Així doncs, si volen defensar de veritat el model d‟escola catalana, si volen defensar
els professionals del nostre sistema educatiu, si volen defensar els nens i nenes del
nostre país, deixin de fer-se fotografies i deixin d‟encapçalar manifestacions al
costat del Partit Popular, de Ciutadans i de Societat Civil Catalana.
No ens estendrem en defensar el model d‟immersió lingüística perquè aquells que
l‟ataquen, no ho fan per una raó pedagògica sinó per un desconeixement de la
realitat del país o el que és pitjor, per voler treure‟n un rèdit polític. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, en quant a la moció per exigir a la Generalitat l‟abonament del deute pendent de
les escoles bressol, des del Partit Demòcrata el nostre vot serà una abstenció.
Ens abstindrem perquè aquesta sentència, a la que fa referència no és ferma
perquè la Generalitat pot presentar un recurs de cassació.
Dit això, recordem que la Generalitat ha tingut, i té, dificultats per poder mantenir
l‟oferta de llars d‟infants fruit dels incompliments de l‟Estat en no pagar els deutes
que té amb Catalunya. Cal recordar i denunciar a més, que en el període 20082011 l‟Estat espanyol, amb governs del PSOE i del PP, va reduir les subvencions a
l‟educació de 0 a 6 anys, de 88 milions en el 2008, a 83,5 en el 2009, 78 en el 2010
i 17,5 en el 2011, i a partir del 2012 les va suprimir.
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L‟aportació que la Generalitat rebia de l‟Estat espanyol la va haver d‟assumir el
mateix Departament d‟Ensenyament, que les va destinar a subvencionar el segon
cicle d‟educació infantil que té caràcter universal al nostre país.
Quan el govern de l‟Estat l‟any 2012 va eliminar dràsticament totes les aportacions
que feia per a tota etapa de 0 a 6, deixant-les a 0, la Generalitat va aconseguir
garantir el finançament de les llars d‟infants, tant les municipals com les d‟iniciativa
social, mitjançant acords amb les diferents diputacions, assegurant en tot moment
que totes les llars d‟infants rebessin els ajuts corresponents per part de
l‟administració.
En aquest sentit, la consellera d‟ensenyament ja va proposar l‟any 2012 un sistema
d‟ajuts més just i equitatiu a les negociacions a la comissió mixta ajuntaments
Generalitat, que els ajuntaments apliquessin la tarifació social a les llars d‟infants,
és a dir, el pagament en funció de la renda familiar. Finalment alguns ajuntaments
ho estan aplicant. Aquesta situació és causa directa de les decisions preses primer
pel PSOE i després pel PP al capdavant del govern espanyol, partits polítics que
són també responsables d‟haver votat a favor de l‟aplicació de l‟article 155 a
Catalunya, i d‟intervenir les institucions del nostre país.
En quant a l‟altra moció, no tinc el Sr. Rafa Jiménez per aquí, però volia dir-li
gràcies pel seu testimoni, i també crec que ho podria dir pel Sr. Coque García, gent
que potser parlaven el castellà a casa seva, però que perfectament aquesta escola
els ha fet parlar el català. I així a l‟Hospitalet de Llobregat en podríem parlar de
milers de persones.
Jo vaig néixer a l‟any 65 i molts dels meus amics que o havien nascut aquí o que
van néixer a Andalusia o Extremadura i que amb dos, tres anys van venir, al principi
parlaven en castellà i amb els anys precisament fruit d‟això, parlen el català. I
segurament parlarien més idiomes si això, a aquest país, se‟n parlessin més.
És quasi impossible pensar que a l‟Hospitalet de Llobregat algú no sàpiga parlar el
castellà però en canvi sí que és perfectament possible veure, comprovar i saber que
la gent malgrat que pot entendre el català en un 90 %, molta gent no el sap
escriure, llegir en molts casos, i a vegades amb dificultats entendre‟l.
I precisament si ha sigut un model d‟èxit a l‟Hospitalet de Llobregat que
malauradament estem els penúltims en coneixement de català, així amb les
poblacions de Catalunya, doncs canviar aquest model seria erroni. Abans algú
parlava de populisme, precisament el populisme s‟està fent en aquest tema, i
nosaltres no hi entrarem.
Jo li volia recordar al Sr. Jaume Graells que en tot cas, el dia aquell que va votar
allò, segurament és allò que hem parlat abans del consens de les coses, consens
que s‟ha d‟intentar però aviam, jo sempre dic el mateix, nosaltres estem, votarem a
favor perquè entenem que aquest és un model d‟èxit, que totes les coses són
revisables i millorables, però evidentment aquest model després de tants anys ens
ha demostrat que hem de seguir per aquest camí.
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Si no recordo malament demà hi haurà una manifestació a les sis de la tarda a
molts municipis, entre ells l‟Hospitalet, donant suport al manifest Somescola, i torno
a repetir, nosaltres sempre estarem en defensa del català, però estarem en defensa
d‟aquest sistema educatiu que ha fet perfectament possible que tothom parli el
castellà i el català quan surt de l‟escola amb perfecte coneixement. És un model
d‟èxit i per tant el seguirem defensant fins al final i no acceptarem mai que alguns
vulguin que el català sigui una llengua de segona.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Jo em posicionaré sobre la moció 33 i el Coque sobre la moció
32.
Bé, nosaltres donem suport a aquesta moció de suport al model educatiu català tot i
que lamentem que el grup socialista rebutgés una moció idèntica, que vam
presentar conjuntament amb la CUP-PA, de suport al manifest Somescola i de
rebuig també a la campanya de Societat Civil Catalana. Perquè aquesta entitat el
que està recollint són denúncies contra el model d‟escola catalana i està a favor de
la segregació dels alumnes per raó de llengua, i no entenem que el grup socialista
no condemni aquesta campanya impulsada per aquesta entitat que ataca el nostre
model d‟escola.
I és que avui Societat Civil Catalana, el Partit Popular, Ciutadans i alguns dirigents
del PSOE han activat la seva ofensiva contra el català i el model d‟escola catalana
aprofitant l‟article 155. El nostre model d‟escola catalana és un model educatiu
d‟èxit, avalat per tota la comunitat educativa, un model democràtic, inclusiu, laic i
respectuós amb la diversitat i la societat actual.
Cal recordar que aquest sistema d‟immersió lingüística va néixer a Santa Coloma
als anys 80, i que la Generalitat de Catalunya i els diferents ajuntaments el van
començar a desenvolupar perquè és un model integrador que no discrimina ningú
per motiu de la seva llengua, per la seva procedència, ni per cap tipus de condició.
I aquest model, el model d‟escola catalana, és un model que garanteix la cohesió
social, millora les oportunitats i el rendiment escolar, així com també és la garantia
que els nostres alumnes, els nostres nens i nenes adquireixin un bon domini tant
del català com del castellà.
Per tant, votarem a favor d‟aquesta moció i sempre ens trobaran en defensa del
model de l‟escola catalana i de la nostra llengua.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
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Bé, jo, com el Rafa, possiblement no podria ser aquí parlant o intervenint en català
si no hagués patit l‟adoctrinament de l‟immersió lingüística.
Respecte a la moció per exigir el deute pendent de les escoles bressol, des
d‟Esquerra valorem positivament el caràcter educatiu de l‟etapa 0-3 i defensem que
la Generalitat ha de tornar a finançar les llars municipals però volem recordar també
la situació d‟infrafinançament que pateix la Generalitat, el dèficit fiscal que patim, i
també l‟abandonament dels governs espanyols del finançament de l‟etapa 0-3.
Això òbviament no treu que les diputacions també hagin de continuar col·laborant
en aquest finançament perquè creiem que cal una implicació de totes les
administracions.
Caldrà, quan es constitueixi el nou govern de la Generalitat, una negociació política
per aconseguir un nou acord marc entre les entitats municipalistes, la Generalitat i
les diputacions. I caldrà també buscar una sortida negociada, un acord perquè cap
ajuntament no es vegi perjudicat per no haver acudit a la via judicial.
Per tant, nosaltres votarem a favor de la moció. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Moció 32 estem totalment d‟acord amb aquesta moció i hi votarem a favor perquè
és incomprensible que la Generalitat incumpla constantemente con los
ayuntamientos y ya toca de una vez por todas que cumpla.
I en la 33 votem en contra.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 32, la moció per exigir a la Generalitat de Catalunya l‟abonament del
deute pendent de les escoles bressol. Bé, aquesta sí que és una sentència que
aquesta ens agrada, després de veure tantes sentències no tan agradables,
aquesta sí que ens agrada.
És un deute que els ajuntaments com el de L‟Hospitalet portem reclamant molt de
temps. Retornar aquest deute sí seria una mesura de país per a nosaltres,
considerem que això sí seria fer país. I és deute que la Generalitat té amb els
infants, ja no amb els ajuntaments ni amb els governs d‟aquests ajuntaments, sinó
amb els infants d‟aquests municipis.
Els ajuntaments el què han estat fent és cobrir tot aquest cost que tenen aquestes
escoles bressol, per tal de que els seus nens poguessin anar-hi a les escoles
bressol, i ha estat un esforç enorme. El què ha de fer la Generalitat és retornar tot
aquest diner que ja havia d‟haver donat en el seu moment. I és gràcies a aquests
ajuntaments que els nostres infants han pogut gaudir d‟escoles bressol municipals,
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que han estat insuficients però haurien estat inexistents si fos per la Generalitat de
Catalunya.
I el què volem demanar o preguntar tant al PDEcat, com a ERC, com a la CUP que
finalment són els que arriben a acords per governar, que investeixen presidents i
que poden posar condicions per a tot això, el què us demanem és que sigui una
condició indispensable aquest retorn del diner als ajuntaments. Creiem que hauria
de ser una de les coses que aquests partits d‟esquerres que defensen l‟escola
pública posessin sobre la taula per tal de continuar treballant en un nou govern per
al nostre país.
A L‟Hospitalet ens ha de retornar la Generalitat més d‟1 milió d‟euros, si no
m‟equivoco, per any, anualment. Què faria L‟Hospitalet amb un milió d‟euros anual?
Moltes coses, podríem fer moltes coses, podríem fer més places d‟escoles bressol,
podríem obtenir més recursos per a aquestes escoles, moltes mesures que ja ens
ha comentat el regidor d‟educació i, en definitiva, millorar l‟escola pública del nostre
país, l‟escola pública catalana. Per això demanem que aquests partits es
comprometin i retornin aquests diners als ajuntaments. Poden fer recursos, com ha
comentat també el Sr. Graells, però a mi em semblaria molt lleig, el què han de
voler fer és finançar les escoles bressol del seu país. Ja veurem com es posiciona
cadascú davant de tot això.
Han comentat també el representant del PdCat i d‟Esquerra Republicana, en tot
això que els costa la Generalitat finançar les escoles bressol perquè tenen un dèficit
fiscal, etc., etc. Però bé també podem treure d‟un altre lloc, ara de moment encara
tenim concert d‟escoles, a les escoles que segreguen per sexe i encara tenim
concerts milionaris. Amb això podríem fer també, només és qüestió de prioritats i de
pensar una mica què fem amb els calés.
Per la moció 33, la moció per suport al model educatiu català, a la seva aportació
als valors democràtics i de cohesió social i en contra de la segregació dels alumnes
per raó de llengua. Votarem a favor també d‟aquesta moció perquè és
importantíssim defensar la nostra escola pública, el model educatiu català i per
sobre de tot l‟immersió lingüística de la que jo també sóc filla, com altres dels
companys que som aquí.
L‟immersió lingüística, ho hem dit i repetit constantment, és un gran èxit de la classe
treballadora, de les classes populars. No oblidem mai que va començar a Santa
Coloma de Gramanet i que després d‟una gran lluita va aconseguir que els alumnes
tinguéssim les mateixes oportunitats millorant les seves competències lingüístiques,
que faria, això significaria moltíssim a l‟hora de millorar la cohesió social, de tenir
una igualtat d‟oportunitats, és a dir, de que les persones, vinguin d‟on vinguin, siguin
d‟on siguin, tinguessin les mateixes oportunitats.
Per a nosaltres això és bàsic i vital. Bé, com hem repetit molt en aquest Ple també,
per a nosaltres aquesta cohesió social que ens aporta també el model educatiu
català i l‟immersió lingüística fa aquest lema que s‟ha repetit tant de temps, que
Catalunya ha de ser un sol poble i això va contribuir moltíssim a això. El què no
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podem és perdre aquestes conquestes que van aconseguir els nostres pares i avis
perquè són molt importants per continuar doncs això, intentant que els barris obrers,
els nens dels barris obrers tinguin les mateixes oportunitats que els altres barris,
que no ens discriminin per raó de procedència, de llengua, etc., etc.
El què sí que hem de remarcar també en aquest cas és que lamentem
profundament el suport que va donar el PSOE al 155. És un suport que ha donat la
possibilitat al PP de governar Catalunya, sota tot pronòstic electoral però és així, i
amb 4 diputats al Parlament el PP està marcant la política que es fa a Catalunya, i
el ritme que porta el nostre país i que posa en perill la convivència a Catalunya, les
conquestes socials i qüestions tan importants com aquesta que estem debatent
avui, que podria no donar-se sinó estiguéssim en aquesta situació. Per això, bé,
aquesta moció la votarem a favor tot i la crítica que fem també.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien gracias. Bueno, la verdad que es lamentable que a estas alturas de la
película y después de tanto andado, todavía tengamos que andar diciendo a la
Generalitat que nos pague lo que nos debe, lo que debe a este ayuntamiento y a
muchos ayuntamientos de… no solamente a este, de Cataluña.
Un gobierno que durante muchos años se ha dedicado a gastar dinero a manos
llenas en estructuras de estado, en una serie de cuestiones que, sinceramente, una
parte importante, la mayoría de los catalanes, no lo veían pero una parte pues quizá
sí lo veían y les han dado apoyo para derrochar a manos llenas dinero que han
detraído de las políticas sociales, no solamente de estas políticas sociales que los
ayuntamientos, gracias a los ayuntamientos se han dado un montón de servicios
que tenía que haber dado la Generalitat, pero que no ha dejado caer a sus vecinos
y a sus vecinas en estas políticas, y eso siempre lo tendremos que agradecer a
este ayuntamiento que alguna cosa ha hecho también bien. No todo van a ser
críticas. Ha dado soporte a eso y ahí nos va a encontrar siempre, lo he dicho otras
veces, al margen de otras críticas.
Entonces, claro, yo lamento que a estas alturas tengamos que estar ahí. Tengo que
estar de acuerdo con esta moción, por supuesto. Y reprochar, y claro ustedes me
dirán, no, pero es que España nos roba y como nos ha quitado tantos millones por
eso no hemos tenido para esto. No hombre, pero otras comunidades lo han hecho y
tenían menos posibilidades quizás que aquí. O sea, lo que pasa es que cuando se
detraen porqué sabemos que los recursos son mínimos en todos los sitios, las
administraciones todas andan escasas de recursos porque hay desgraciadamente
más agujeros que tapar que dinero, pero hemos lamentado que el gobierno de la
Generalitat durante muchos años al margen de hacer un espolio a los propios
catalanes con el 3 % y otras cuestiones, tengo que decir esto porque es que me
duele, me duele que a estas alturas todavía tengamos que andar reclamando a la
Generalitat que cumpla con sus obligaciones, y que tengamos casi que
amenazarlos con contenciosos. Porque si no es por los ayuntamientos se habrían
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quedado los niños y las madres pues sin ese amparo que necesitan en las
guarderías.
Por lo tanto, yo sé la respuesta de ustedes, que España nos ha robado, que nos
debe el déficit fiscal, que no es verdad porque no es nada de lo que ustedes dicen.
Que no digamos que a lo mejor haya un pequeño déficit fiscal que se pueda
corregir, pero esos disparates que ustedes dicen, pero en cualquier caso sí hay
voluntad de esa república catalana tan solidaria y tan de izquierdas que tanto va a
traer al pueblo catalán, cuando hablan ustedes del pueblo catalán se refieren a una
parte, no a todo y se han olvidado ustedes de los más débiles, en ese mandato.
Miren, yo les llamo a que formen un gobierno, que tienen mayoría para formarlo,
coherente, que se olvide de poner las naves otra vez hacia Ítaca, dejándose en el
camino las políticas sociales, que es lo que han hecho. Y que sea un gobierno para
todos y que no escatime a los ayuntamientos lo que les toca. Que no sigamos
teniendo barracones en las escuelas, que no tengamos que estar amenazándolos
con que los vamos a denunciar en un contencioso porqué no nos pagan.
Por lo tanto estoy a favor de la moción, como no puede ser de otra manera, y
espero que si pronto se forma un gobierno en Cataluña, que buena falta hace, se
corrija el tiro y de verdad se gobierne para todos y todas, las catalanas y catalanes.
Gracias.

SR. RUIZ NARVÁEZ (CIUTADANS)
Vamos a ver. En cualquier pais democrático no solo es normal si no políticamente
saludable que se discuta sobre los modelos de educación, pero aquí parece ser que
hablar sobre el modelo educativo catalán es sagrado y está prohibido.
Cada dos por tres nos presentan mociones para insistir en cerrar filas, en venderlo
como un éxito lingüístico. Pero me gustaría que se analizara alguno de los datos
que nos facilitó el informe PISA de 2015 en relación con el fracaso de los
estudiantes y, en concreto, en relación con el fracaso de los estudiantes
inmigrantes en Cataluña que ascendía al 32 %, el triple que sus compañeros
autóctonos, que era del 11 %. Este fracaso de estudiantes inmigrantes aquí en
Cataluña, es notablemente superior a la media europea y a la media de España. Y
en relación con los alumnos castellanoparlantes fracasan el doble que los
catalanoparlantes, podríamos discutir las causas, no le digo que no, pero hablar de
un modelo de éxito, de integración social y lingüística suena un poco a sarcasmo.
Nosotros defendemos un modelo lingüísticamente diferente, un modelo trilingüe que
garantice el catalán, el castellano, como lenguas vehiculares e incorpore el inglés.
Queremos que se facilite el conocimiento de los idiomas, la integración, la igualdad
de oportunidades y la excelencia. Es decir, nosotros sí creemos que la educación
sea la principal herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades. Estos
objetivos, los acabo de citar ahora mismo, se integran plenamente en los principios
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rectores del sistema educativo catalán, la Ley catalana de educación, en su artículo
2.
Dudo mucho que se integren entre dichos principios las manifestaciones de la
exconsejera de educación, la Sra. Irene Rigau, que en relación a la escuela
catalana y al intento al parecer del gobierno central de introducir una casilla en la
preinscripción, para que los familiares puedan escoger la lengua escolar de sus
hijos, ha manifestado “això forma part de la voluntat d‟anul·lar tot el què ha fet una
realitat nacional a Catalunya i l‟escola ha ajudat a aquesta realitat nacional”.
Bien, yo les aseguro que construir una realidad nacional no aparece entre ninguno
de los principios rectores del sistema educativo catalán, entre ninguno. Entonces,
resulta un poquito agotador tener que abordar por enésima vez, en esta ocasión a
propuesta del PSC, el inexistente ataque a un modelo educativo catalán. Ustedes
en la parte expositiva de la moción, una de las razones en las que justifican la
presentación de la moción, es que el gobierno central pretende introducir una casilla
para que los padres puedan elegir la lengua en que se van a educar sus hijos.
Bien, supongo que sería mucho exigirles que se leyeran la normativa vigente en
materia de política lingüística. Artículo 21, enseñanza no universitaria, “el catalán
debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la
enseñanza no universitaria”. Punto 2, “los niños tienen derecho a recibir la primera
enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano. La
administración ha de garantizar el derecho y poner los medios necesarios para
hacerlo efectivo, los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos,
instando a que se aplique”. Y el punto 5 establece, “el alumnado no debe ser
separado en centros ni en grupos de clase distintos, por razón de su lengua
habitual”.
Vamos a ver, yo no sé si la introducción de la casilla en el modelo de preinscripción
es la fórmula adecuada o no, puede que haya otras fórmulas pero ya me dirán
ustedes la introducción de esa casilla en qué afecta al modelo educativo. Espero
que me respondan.
Miren ustedes, desde el año 2010 se han ido sucediendo sentencias tanto del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional, todas ellas en el mismo sentido, que ningún modelo
educativo podía coartar derechos que tienen los alumnos y sus padres de que el
castellano también sea lengua vehicular, allí donde exista más de una lengua
oficial.
Si se hubieran molestado en leer siquiera por encima dichas sentencias leerían
ustedes “resulta perfectamente legítimo que el catalán en atención al objetivo de
normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de
bilingüismo, aunque siempre con el límite de que no determine la exclusión del
castellano como lengua docente y vehicular en la enseñanza”.
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La contumaz oposición de la Generalitat al cumplimiento de lo establecido en las
sentencias, tanto del Tribunal Superior de Justicia como después del Tribunal
Supremo, que solo les pedían que determinaran la proporción de asignaturas que
deban implementarse en castellano, fue lo que obligó, tanto al Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña como al Tribunal Supremo, a establecer que un mínimo del 25
% de asignaturas fueran impartidas en castellano, es decir, junto a la asignatura de
lengua y literatura castellana, otra asignatura debía impartirse en castellano.
Las sentencias de estos tribunales también resuelven que la recepción de clases en
castellano no puede hacerse nunca a través del sistema de atención
individualizada, que es lo que hacía la Generalitat, pues ello conduce a una
situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupo de
clases por razón de la lengua habitual.
Pues bien, este ha sido el método que ha implementado la Generalitat, es decir, ha
sido la propia Generalitat la que en respuesta a las sentencias ha discriminado y
segregado los alumnos que exigen el castellano como lengua vehicular. Por lo que
llama la atención el primer punto de la parte resolutiva de su moción, y miren
ustedes, nadie atenta contra ningún modelo educativo, lo que se pretende es que
ese modelo, al parecer sagrado para ustedes, no pueda atentar contra derechos
individuales protegidos constitucionalmente.
Segundo, nadie excepto la Generalitat de Cataluña ha pretendido la segregación de
alumnos en aulas o centros en función de la lengua. Y tercero, están ustedes en su
derecho de defender el modelo de inmersión lingüística exclusiva en lengua
catalana, pero no se confundan, es un modelo, tan válido como cualquier otro, y
siempre que todos respeten el marco constitucional y legislativo y dejen de ver
fantasmas, nadie tiene ningún interés en atacar al catalán.
Defendemos modelos educativos diferentes, algunos más inclusivos y respetuosos
que otros. Creo que les cuesta ver lo evidente, o entender lo evidente, y luego les
pedía un poquito de coherencia, ¿qué pretenden con esta propuesta? ¿Incumplir
los mandamientos de la Constitución Española? ¿Incumplir el mandamiento
derivado de las sentencias de los tribunales?
Porque les recuerdo que, por si lo han olvidado, el artículo 118 de la Constitución
Española establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones
firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por
estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Iba a preguntarles si lo que pretenden es la desobediencia pero bueno después de
oír…

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Graells vol dir alguna cosa? No és obligatori. Jo abans de donar-li la
paraula, vull recordar a tots els regidors, són les vuit i quart. Encara no hem fet
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només que les mocions conjuntes i el grup socialista, queden sis grups i a les 12,
com a molt tard, s‟aixecarà la sessió. Això ja, no ho sé. Més que res perquè tot els
grups siguin una mica, en fi.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
M‟han fet una pregunta i jo la contesto.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí. Contesti, contesti.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
En tot cas, va haver un debat en un Ple anterior, no sé si va ser l‟anterior o no. Bé,
en un Ple anterior sobre el tema de la moció del Somescola i tal. Vam tenir un debat
apassionat i sí que és veritat que nosaltres, ens parleu de que si estem en unes
fotos, estem en unes altres, nosaltres estarem a la foto del diàleg. Nosaltres
pensem que aquest país necessita diàleg i diàleg, i sobretot, fonamentalment,
diàleg a Catalunya, i per tant nosaltres sempre estarem a favor de tots els ponts de
diàleg i acabar amb la política de blocs. En aquest circ dels extrems a nosaltres no
ens hi trobareu, i això no és indefinició, això és definició, definició per la raó, per la
sensatesa i per la legalitat.
Parlava el representant de Ciutadans, si nosaltres estem votant sí en les
il·legalitats, en absolut. Nosaltres volem ser també opció de legalitat. Vostè em
preguntava si conec la normativa que determina tot el tema, les sentències, els
tribunals, el Tribunal Constitucional, tota la normativa que respecta el dret de les
famílies a ser atesos en llur llengua materna, etc. Jo li dic, jo sí que me l‟he llegit i la
conec, la normativa. I és cert el què vostè deia del que diu la normativa.
Però jo li dic, vostè s‟ha llegit el full d‟inscripció? Perquè precisament en el full
d‟inscripció hi ha l‟opció de les famílies, no de posar la creueta que defensava el
PP, que l‟última creueta que defensa el PP és una altra, sinó de ser atesos en la
seva llengua vehicular als inicis de l‟escolarització, i aquesta opció és perfectament
possible. Per tant, el full d‟inscripció és respectuós amb la legalitat, respectuós amb
la legalitat i si no ho fos nosaltres el denunciaríem. Per tant, informi‟s bé vostè, jo li
torno la pilota i llegeixi‟s el full d‟inscripció.
I d‟altra banda, el què proposa el Partit Popular, el que va proposar el ministre,
perdó, el que va proposar el ministre, precisament una mesura del ministre Wert li
han tombat precisament en el Tribunal Constitucional, perquè? Perquè el què
pretenien és finançar escoles que escolaritzessin en castellà. I el Partit Popular, la
creueta no era per ser atès el nen dins de la mateixa aula i la mateixa escola en la
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seva llengua habitual, sinó escolaritzar-lo en castellà, i posteriorment fan una altra
proposta de dir unes escoles en castellà en cada municipi. Això és molt diferent.
Per tant, de tot el què vostè diu jo podria estar en moltes coses d‟acord, vam tenir
sessions del pacte local per a l„educació i en algunes coses podíem arribar a acords
però hi ha dos principis irrenunciables, que és, el què deia al principi, i en això no
ens hi trobareu. Per tant, jo no sé perquè voten en contra d‟una proposta que, pel
que jo entenc, vosaltres, vostès també estan a favor de no separar els nens per
escoles ni per aules, segons entenc. Doncs no entenc perquè no ens voten a favor
el punt 1 de la moció.
Per tant, perquè vostès el què volen constantment és marcar distàncies. Si diu A el
Partit Socialista, ni racionalitat en la voluntat de caure en eliminar el català, etc.
Demagògia, això és populisme i això és demagògia. Nosaltres estem amb
propostes raonables. Si volen diàleg també el tindran amb nosaltres, però en base
als dos principis que deia al principi.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, a ver no sé de que se escandalizan los señores de Esquerra Republicana y de
la CUP con el Partido Socialista, cuando dicen, ustedes en la moción anterior no
apoyaron el Somescola y tal, claro, es que ustedes saben que el Partido Socialista
está un día aquí, otro día… o sea no tiene norte. Va por dónde va el rédito político.
Desgraciadamente en algunas cosas, obviamente, pues tendrá sus razones pero es
que a veces los socios… ustedes han hecho una sociedad y vea como le ha salido.
En principio, ya ha visto como les ha salido, que ahora están a la greña.
O sea, es que el problema que tiene el Partido Socialista es que un día dice una
cosa, otro día otra, en función de cómo venga el temporal político. En algunas
cosas no, tiene marcado el rumbo pero mire, el problema es que ya lo ve la gente,
por eso van cayendo poco a poco, porqué no se puede estar en misa y repicando.
O se está de verdad con un tema y se defiende, o no, un día por oportunismo
político se dice la contraria que es lo que hemos visto aquí en este Pleno, más de
una vez.
Y en cuanto a lo otro, mire, oiga, si este modelo es tanto de éxito, pues lo que no
entiendo yo porqué los padres de la patria catalana, los que lo proponen tanto,
estos señores que de alguna manera han hablado de un proceso de ir a Ítaca, de
que la lengua catalana y tal, el mejor modelo del mundo pero resulta que cuando
uno mira pues tiene que darse cuenta de los ejercicios de hipocresía que se hacen
en esta dirección.
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Fíjese, es el caso por ejemplo de estos líderes que hablan de un modelo perfecto,
en cambio llevan a sus hijos a colegios privados, nosotros queremos que sean
públicos obviamente, como Artur Mas, Oriol Junqueras, Pilar Rahola, el propio
Montilla. Hombre, han matriculado a sus hijos en escuelas internacionales privadas,
donde precisamente no hay sistema de inmersión lingüística. Es lamentable ese
ejercicio de hipocresía.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Molt ràpid. Mirin, senyors de Ciutadans, en aquest país tothom sap castellà però no
tothom sap el català. Per tant, és una barbaritat quan vostès diuen que al castellà
se‟l persegueix.
I la immersió lingüística és un model d‟èxit, sí, perquè permet als escolars, als
infants saber el català i el castellà. I vostès, la gent de Ciutadans, estan
obsessionats amb la llengua catalana i la volen convertir en una llengua folklòrica. I
vostès parlen tant de bilingüisme però a l‟hora de la veritat, en aquest Ple, només
parlen en castellà.
I és un dret que tenen però per tant no parlin tant de bilingüisme perquè només
utilitzen el castellà. Per tant és un dret que tenen i és un dret també, que els
ciutadans i les ciutadanes d‟aquest país sàpiguen el català i el castellà i la immersió
lingüística i el model de escola catalana és l‟eina necessària per tal que puguin
aprendre les dues llengües d‟aquest país.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, seré breu, seré breu. Perquè, vull dir, seguint el fil del que acaba de dir el Toni
García. Miri, és que aquí hi ha una cosa que és molt clara. A més a més, el
populisme fa que al final es barregi el tocino amb la velocitat i al final treguis el nom
de tota la gent que porta l‟escola, el que no porta l‟escola i el que deixa de portar
l‟escola, i aquí el resum final és, a l‟Hospitalet de Llobregat tothom sap parlar el
castellà, a l‟Hospitalet de Llobregat no tothom sap parlar el català, i molta gent que
vol i hi ha molta gent que, com ha dit el Toni García, que no els hi dóna la gana mai
de parlar en català.
Aquest és el resum de la foto, a partir d‟aquí hi ha una llei que, com vostès han dit,
el Sr. Rainaldo ha dit, escolti‟m, hi ha diferents models, sí, clar, en tots els llocs hi
ha diferents models, alguns són bons, altres són regulars i altres són pèssims. I
nosaltres defensem el què és bo, i en tot cas...
Jo, Sr. Rainaldo, amb tots els respectes, l‟he escoltat des del principi fins el final i no
m‟he rigut. I el disculpo, però queda molt lleig el què ha fet. Vostè ha pogut parlar de
tot això, han pogut parlar de qui portava a l‟escola i jo estic dient una obvietat, a
l‟Hospitalet de Llobregat tothom sap parlar el castellà, no tothom sap parlar el català
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i a més a més hi ha gent que el parla i no el vol parlar per fer populisme per motius
electorals.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Crec que ja més torns és impossible, no? D‟acord. Doncs finalitzem el torn,
hem aprovat les dues mocions. A veure, una mica de silenci tampoc aniria
malament perquè sinó no ens entenem.
Han quedat aprovades les dues mocions per tant passem a les mocions
presentades per Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32 i 33; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 32.- PER EXIGIR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 1 vot d’abstenció del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, han imposat
importants retallades en Educació, com l‟anul·lació de l‟aportació econòmica del
Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol que ha resultat un
greu perjudici que posa en perill el dret a l‟educació, la igualtat d‟oportunitats, la
convivència i la diversitat.
Atès que segons l‟article 84.2 i 131 de l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya i l‟article
198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d‟Educació, recullen que l‟ensenyament de 03 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, obligació que
s‟ha d‟articular mitjançant convenis amb els ens locals.
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Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar el
curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions
pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l‟ajut de les
famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d‟escoles bressol municipals.
Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del cost, mentre que els
17% restant es finança a través de les diputacions.
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de
1.800 euros, per alumne i curs, a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la
Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís, com
a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s‟havia de
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i any.
Atès que aquest mandat no s‟ha fet efectiu per part del Govern de la Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer
cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les escoles
bressol, donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat demanda
individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L‟Hospitalet de Llobregat, Sabadell, i
Sant Joan Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris) contra la Generalitat de
Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb les escoles bressol. Unes
inversions que el Departament d‟Ensenyament no va abonar, tot i haver-s‟hi
compromès, entre els anys 2012 i 2015.
Atès que l‟octubre de 2014 l‟Ajuntament de L‟Hospitalet va reclamar el deute dels
convenis signats (cursos 2010-11 i 2011-12) al Departament de la Generalitat,
abans d‟interposar recurs al Contenciós Administratiu, acte que va implicar el
cobrament de quasi 800.000 € abans de finalitzar l‟any 2014.
Atès que L‟Ajuntament va reclamar la inactivitat del Govern Autonòmic davant el
TSJC i aquest, finalment, en data 28 de novembre de 2017, ha dictat sentència
favorable a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat per la qual obliga a la
Generalitat de Catalunya a abonar la diferència de finançament entre els 1.300€
compromesos en el darrer conveni signat i els 875€ pagats per la Diputació de
Barcelona, els cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15.
Atès que el TSJ basa la seva sentència, entre d‟altres arguments jurídics, en que el
principi de suficiència financera es projecta en tota l'activitat municipal sigui en
relació a les competències pròpies o delegades.
Per tot l‟exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat els següents acords:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment
immediat a la sentència del TSJC que l‟obliga a pagar les subvencions de tres
cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i

…/…

130

pendent d‟abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, d‟acord amb l‟escrit de
la sentència del TSJC, retorni també el deute contret i pendent d‟abonar per la
gestió del servei de les escoles bressols de la resta de municipi de Catalunya pels
mateixos cursos escolars del 2012 a 2015.
Tercer.- Reclamar al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el
finançament de les bressols municipals per als cursos següents als de la sentència
esmentada, en concret el 2015-16, el 2016-17 i el present curs 2017-18.
Quart.- Donar trasllat d‟aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l‟Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya i a les escoles bressol del municipi.
MOCIÓ 33.- DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ, A LA SEVA
APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I DE COHESIÓ SOCIAL I EN
CONTRA DE LA SEGREGACIÓ DELS ALUMNES PER RAÓ DE LLENGUA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que el model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i
la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des
d‟enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i
l‟autonomia de pensament i d‟aprenentatge de tots i cadascun dels infants,
independentment d‟origen, llengua o condicions individuals.
Atès que el currículum vigent a Catalunya estableix que “la finalitat de l‟educació és
aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per a entendre
el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar les bases
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perquè esdevinguin persones capaces d‟intervenir activament i crítica a la societat
plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.
Atès que les nostres escoles, avalades pel llegat de l‟escola catalana de principis de
segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb
uns principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat
culturalment diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania,
democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han determinat
el procés de desenvolupament d‟aquestes capacitats, dins una escola catalana,
amb valors democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la
ciutadania de ple dret.
Atès que aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva
diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana, més enllà
de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans.
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als
quals l‟escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència
democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies
i les entitats reconeixem i els agraïm públicament la aquesta tasca i manifestem la
nostra confiança en la seva professionalitat.
Atès que l‟escola catalana i el seu model d‟integració lingüística ha fet un gran
esforç en la darrera dècada per a acollir, des d‟una perspectiva inclusiva, infants i
joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor
important per a afavorir la cohesió social des d‟una perspectiva intercultural i que
aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català.
Atès que els alumnes catalans, segons fonts de l‟Instituto Nacional de Evaluación
Educativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tenen un nivell de domini
de la llengua castellana igual o superior a la mitjana del conjunt dels alumnes
espanyols a les proves objectives d‟avaluació que es realitzen cada curs. Atès que
el model català d‟immersió lingüística no té influència negativa en l‟aprenentatge de
la llengua castellana de l‟alumnat i no perjudica l‟aprenentatge de l‟alumnat
castellanoparlant, segons aquestes mateixes fonts.
Atès que el Ministerio d‟Educación s‟està plantejant introduir novetats en el procés
de preinscripció escolar a Catalunya del curs 2018/19, procés que s‟iniciarà aquest
proper mes d‟abril. Atès que aquestes novetats podrien situar als centres educatius
en una dinàmica de segregació dels alumnes en aules diferents en funció de la
llengua escollida com a vehicular pels seus pares i mares.
Atès que l‟article 11.3 de la LEC legisla que a Catalunya “els alumnes no poden
ésser separats en centres o en grups-classe diferents per raó de llur llengua
habitual”.
Atès que una aclaparadora majoria de la comunitat educativa de Catalunya s‟ha

…/…

132

mostrat en contra de qualsevol tipus de segregació lingüística. Atès que plataformes
com Somescola estan treballant des de fa molt anys en defensa del model
cohesionador de l‟escola catalana.
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir i
millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d‟Educació de
Catalunya treballen en corresponsabilitat amb el Departament d„Ensenyament per a
garantir un sistema educatiu de qualitat.
El grup municipal del Patit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple de
l‟Ajuntament l‟adopció dels següents
ACORDS
Primer. Mostrar el rebuig d‟aquest consistori a qualsevol mesura que atempti contra
el model educatiu català i pretengui segregar els alumnes en aules o centres en
funció de la llengua.
Segon. Aprovar l‟adhesió d‟aquest Ajuntament a Somescola, formada per més
d‟una cinquantena d‟entitats educatives, socials i culturals.
Tercer. Traslladar aquests acords al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l‟Associació Catalana de Municipis i a la
Federació de Municipis de Catalunya i a la plataforma Somescola,.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 34 i 35, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sembla que la Sra. Carmen... Ah! ¿Usted primero Sr. García? Me había dicho que
la Sra. Carmen Esteban presentaría la 34, que va antes que la 35, pero ustedes se
organizan como quieran. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, vamos a ver, nosotros hace más
de un año trajimos aquí una moción para que se publicaran los precios funerarios
porque la ciudadanía no conocía los precios básicos y demás. Después de un año
de reclamársela a ustedes, conseguimos que los publicaran porque les hicimos
varias preguntas y al final los publicaron. Ahí, medio a regañadientes pero lo
hicieron, porque tardaron un año en hacerlo para cumplir la moción.
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Bueno, pues luego nos encontramos con una sorpresa, que se publican en el mes
de noviembre, los precios básicos, 1.800 servicio épsilon, creo que era, dos
servicios básicos, 1.800 € más el IVA y nos encontramos con la sorpresa que a
primeros de año desaparecen esos servicios, no se publican en las páginas que
tienen que publicarse, y suben esos servicios básicos, que son los que necesitan la
gente que menos recursos tiene, suben un 22 %.
Hombre, nos parece lamentable porque a ver si asumimos de una vez que esto es
una cuestión básica, estos servicios, y los servicios municipales no deben de ser
una fuente de recaudación. No decimos que se pierda dinero pero no debe ser una
fuente de recaudación y nos da la sensación que a veces, como se ha venido
perdiendo dinero, porque al final desde que pasó lo que pasó aquí con la multa que
recibió este ayuntamiento por la ley de la competencia y demás, y porque además
publicar y darle a este tema visibilidad ha hecho que la gente espabile, y cuando
van a contratar un servicio, sobre todo la gente que tiene que rascarse mucho el
bolsillo y no puede y tiene que pedir hasta un crédito para pagar la sepultura de sus
familiares.
Ha visto que hay servicios básicos y no han caído en las manos de aquel señor que
está allí esperando que lleguen para ofrecerle los servicios más caros porque es
una cuestión económica y una empresa privada lo que quiere son beneficios pero
no todo vale para tener beneficios y menos una administración pública.
Total que al final ustedes lo que hacen es cargarse de un plumazo esos servicios,
desaparecen del catálogo y entran otros que son prácticamente lo mismo,
prácticamente lo mismo por mucho que usted me diga, son prácticamente lo mismo
y tienen un 22 % más. Nos parece lamentable. Lo que queremos es que tengan esa
conciencia social que les he reclamado tantas veces en este Pleno. Y no todo vale
para recaudar, este es un tema muy sensible. Y lo que les pedimos es que hagan
un ejercicio y pónganse en la piel de aquellas personas que tienen dificultades para
llenar incluso la nevera, pagar la hipoteca, incluso lo que decíamos de los libros de
texto, encima les dieron una… algo sobreseído la muerte de un difunto y no tienen
dinero para pagar y encima les crujen un 22 % más este año.
Me parece que un gobierno con esa idea que se le supone, socialdemócrata o
socialista, no puede entrar en eso, tiene que intentar que esos servicios no sirvan
como fuente de financiación del ayuntamiento. Que no se pierda nos parece
normal, pero de alguna manera que tengan la conciencia social que venimos
reclamando hace un tiempo, y yo no quiero darles lecciones de conciencia social,
que seguramente ustedes las tienen, pero a veces la demuestran poco.
Por lo tanto yo, de verdad, en nombre de esos ciudadanos que tienen sueldos por
debajo incluso del salario mínimo interprofesional, pero que sí tienen fallecidos en
su familia porque son humanos igual que todos, piensen que hay que hacer un
esfuerzo ahí y es verdad que hay aquellos que no pueden pagar absolutamente
nada y tenemos algo que lo cubre, claro, como todos, esa cuota que hay, pero nos
parece poco y además de eso nos parece que la gente quiere enterrar dignamente
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a sus seres queridos pagándolo, claro que sí, pero pagándolo que sea asequible,
que no hinquemos el diente ahí.
Y no me diga usted, Sr. Castro, es que ha desaparecido un ataúd porque resulta
que no era ecológico y tal, y que medio ambiente, porque no es verdad, Sr. Castro,
porque sé lo que me va a decir, ¿sabe porqué? Porque está en el catálogo puesto.
Se puede comprar por otro lado, o sea que no es verdad. Entonces tendrá
argumentos pero yo en ningún caso, si no tiene la conciencia social, que nosotros
creemos desde este grupo que tienen que tener, no me los voy a creer porque sí se
puede, claro que se puede hacer, es cuestión de planteárselo y de saber cómo
podemos ayudar a esa gente que se las ve y se las desea para enterrar a sus seres
más queridos, y no es de recibo que se haya subido en este catálogo de precios
básicos, pero muy dignos, un 22 %.
Apelo a que la conciencia de todos sea la que ellos quieran, obviamente, pero que
vaya encaminada, sí, Sr. Brinquis, que vaya encaminada hacia… no mucha cara
no, cara ustedes, cara ustedes, que entran a saco en los bolsillos de la gente que
menos tiene, y en temas tan sensibles como esos. Pueden corregirlo, pueden
corregirlo. Voten a favor y bajen los precios, súbanles el 1,5 % que es lo que ha
subido el índice de costos de la vida, pero el 22 % me parece un disparate.

Essent les 20:29 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.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Gracias, buenas tardes a todos. Pues esta tarde voy a apelar a la buena voluntad
que han mostrado todos los grupos municipales y los regidores, con la buena
voluntad que tenemos todos en defender los derechos de la mujer.
Por eso, además del discurso que para nada, vaya por delante que estamos súper
a favor de los discursos y las manifestaciones de apoyo a los días que tocan y a los
actos simbólicos, pero lo que les vamos a pedir es que, más allá de quedarnos en
el discurso, en el darle voz a los sindicatos, darles su palabra, lo que queremos es
que desde este ayuntamiento hagamos alguna acción encaminada a buscar esa
igualdad real entre hombres y mujeres.
Y tenemos competencias para hacerlo. Muchas veces en todos estos manifiestos
que llegan cada cierto tiempo a este ayuntamiento, y más concretamente cuando
llega el mes de marzo, siempre emplazamos a otras administraciones a que regulen
no sé qué y no sé cuantos, y nosotros en el ámbito municipal sí que tenemos
algunos elementos para poder modificar poco a poco los derechos de las mujeres, y
sobretodo encaminado a que tengamos igualdad de oportunidades.
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Se ha hablado, y últimamente está muy en boga, del tema de la brecha salarial, la
brecha salarial viene definida por muchos motivos pero principalmente hay estudios
que dejan muy claro que al principio de la vida laboral no tenemos tanta brecha
salarial entre hombres y mujeres, pero a medida que se acerca la edad de la
maternidad, es evidente que con la ausencia de la mujer durante el periodo de la
maternidad o si pide una excedencia o cualquier cosa, cuando vuelve la brecha
salarial es súper bestia.
Además de esto, en algunos casos, cuando las mujeres tienen alguna forma… no
pueden competir porque tienen una formación más corta que la universitaria, por
así decirlo, esa brecha salarial todavía es mucho mayor, con lo cual les dejamos
muchas veces con la imposibilidad de volver al mundo laboral, con lo cual ya ni
siquiera tienen que competir con hombres sino que muchas veces muchas mujeres
no tienen opciones de competir ni con otras mujeres.
Es por eso que desde Ciudadanos, al margen de que luego voy a leer un poco las
medidas que proponemos a nivel municipal, y que creemos que habiendo una
Taula de la Dona, podríamos buscar incluso algunas otras medidas que a nosotros
se nos puedan haber pasado por alto, o hacer partícipes al resto de mujeres, pero
por ejemplo, lo que queremos es medidas como las que ha propuesto en el ámbito
que nos toca, evidentemente, pero medidas como las que ha propuesto
Ciudadanos en el Congreso, encaminadas a compartir el tema de lo que es el tema
de conciliación familiar, el cuidado de hijos va muy ligado también a la posibilidad
de acogernos a la baja por maternidad o paternidad.
Entonces un poco en la línea de equilibrar estas bajas que los hombres cada vez
puedan o sean más consecuentes con la crianza de los hijos o cuidado de los
familiares, esto hará que a la larga, no vamos a pedir ahora ponernos en un año o
no, pero a la larga está demostrado en los países nórdicos, que este tipo de
actividades son las que al final facilitan que las mujeres no nos veamos, como ha
dicho antes la representante de los sindicatos, no nos veamos con preguntas
amenazantes de que va a ser de tu vida personal en una entrevista laboral, que me
parece del todo injusto y que por cierto he padecido, como seguro que muchas de
mis compañeras que hoy hay aquí.
Bueno, yo, personalmente, creo que también un tema que nos puede ayudar mucho
a competir sanamente, evidentemente, en el mercado laboral contra un hombre, es
que podamos estar formadas, y está demostrado también que la formación en
estudios más técnicos que habitualmente prefieren los hombres, quizás por un tema
a lo mejor que se ha vivido hasta ahora en el hogar, o un tema incluso a veces de
los propios profesores, no hablo en general pero sí que hay una cierta tendencia a
que los hombres estudien carreras más técnicas, porque lo que vamos a pedir es
que se fomente el gusanillo en las carreras técnicas en algunas mujeres.
Evidentemente luego la elección es personal y es muy lícito que muchas mujeres
no quieran tener una carrera técnica, ni mucho menos.
Bueno, básicamente lo que vamos a proponer eso, más allá de medidas difusas,
medidas muy concretas. Y lo que vamos a pedir esta tarde el apoyo incluso también
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a nivel municipal la conciliación también podría venir por un poco que… perdón,
poner guarderías y escoles bressol en el ámbito cercano de las empresas.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Sí, la 34 a favor y la 35 me abstendré en el punto 3, la municipalización,
pero a favor del resto. Abstención en el punto 3 y a favor del resto de puntos.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Referente a la moción 34, ya hemos comentado al inicio del Pleno que
aquellas mociones que se salían de la pactada con máximo consenso las íbamos a
votar en contra, así que la moción 34 en contra.
Y sobre la moción 35, hombre, la han redactado ustedes para que como mínimo
Rafa Jiménez y yo la votemos en contra, y mire, estoy de buen humor, se la voy a
votar en contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Las dos mociones en contra.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, la moció 34 pel foment de la igualtat d‟oportunitats entre homes i dones a
l‟Hospitalet. Bé respecte a aquesta moció només remarcar una idea ràpidament.
Mentre l'esquerra, d'una manera o una altra, ha donat suport als moviments
feministes i donarà suport als moviments feministes, i per tant ha posat el focus
aquest any en la vaga convocada pel proper dia 8 de març, Ciutadans, el PP i CiU,
defugen mencionar la paraula feminisme a totes les seves mocions i només parlen
d'igualtat.
En aquesta moció de Ciutadans, tot i que es fan posicionaments i demandes
tradicionals dels diferents moviments feministes, no es menciona la discriminació
cap a les dones des del patriarcat, aquesta se l‟anomena desigualtat d'oportunitats.
És una qüestió de semàntica, però també de conceptes, d‟imaginaris col·lectius, de
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diagnosi sobre una determinada realitat social. L'ús del llenguatge no és neutre ni
innocent.
I per això, aprofitem per demanar a tots els grups municipals, que aquí, al Ple
municipal, que no deixa de ser un ens de representació de les veïnes de la nostra
ciutat, siguin respectuosos amb elles, amb l'ús del llenguatge i per tant, comencin a
fer servir habitualment un llenguatge inclusiu cap a les dones i no sexista.
En primer lloc, votarem a favor dels acords, votarem per separat els acords. Primer i
segon, a favor. Votarem en contra del tercer. Considerem que les mesures de
conciliació haurien de formar part de plans obligatoris d'igualtat i haurien de ser una
obligació, no pas un reconeixement públic. A favor dels punts quart, cinquè, sisè i
setè. Ens abstindrem en el vuitè, votarem a favor del novè, abstenció en el desè, i a
favor de l‟onzè.
I votarem també per separat en la 35. Volem recordar que el mateix dia, en el
mateix Ple, que es va aprovar aquesta moció, se‟n va aprovar una altra de conjunta
de diferents grups, presentada per diferents grups municipals, i que portava un dels
acords, explícitament, un dels acords que avui també posa el partit, el grup
municipal de Ciutadans, posa un altre cop a votació, que és el punt tercer, per
l‟estudi per la possible remunicipalització del servei, també es va aprovar aquell dia.
Tornem a votar un any després, tornem a votar un acord aprovat per aquest Ple.
Bé, nosaltres votarem a favor de tots els acords excepte del segon, que ens
abstindrem. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata, respecte de les mocions de Ciutadans, la moció pel
foment d‟igualtat d‟oportunitats entre dones i homes de l‟Hospitalet, ens abstindrem
d‟aquesta moció. I vull que se m‟entengui el criteri. Dintre d‟unes coses que
proposa, que crec que no formen part de l‟òrbita del que es demana. I tampoc no la
volem votar en contra perquè entenem l‟esperit de millora en tots aquests aspectes
pel tema de les dones que s‟han fet.
Creiem, i era el què deia al principi, en el consens d‟aquestes mocions, que la
moció que més s‟acosta als principis que nosaltres volíem posar accent i defensar,
era la que hem aprovat conjuntament al principi d‟aquest Ple. Hi ha punts que no
acabem de veure, que certes coses recaiguin sobre l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, en
temes públics, respecte a un tema de tots, i per tant ens abstenim tenint en compte
doncs, torno a repetir, que hi ha coses que són bones, però que l‟essència de la
moció que nosaltres hem aprovat crec que és més positiva.
I en quant a la moció 35, la votem a favor.
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SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció 35, votarem a favor i la 34 la votarem a favor, però sí que volem
assenyalar que abans parlàvem de populisme i de pegats i demés, doncs és una
moció de pegats. És una moció on, com ha dit el Christian, no es fa cap esment ni a
feminisme, ni a la causa d‟aquestes desigualtats que es posen sobre la taula en
aquesta moció, que és el patriarcat. No es fa ni un sol esment ni al feminisme, ni al
patriarcat.
Són mesures que creiem que es queden molt curtes, són mesures que són pegats,
bàsicament. Nosaltres creiem que ha de ser una política transversal, no de
pedaços, una aposta des de l‟ajuntament per fomentar la transversalitat de les
polítiques de foment de la igualtat de gènere.
I també volem assenyalar el cinisme de Ciudadanos al proposar aquesta moció.
Quan nosaltres vam proposar ja fa un any i escaig, una moció sobre la defensa del
dret de les dones al treball en igualtat d‟oportunitats, i el grup de Ciudadanos va
votar precisament que aquest ajuntament es comprometés a l‟obligatorietat
d‟elaborar i aprovar, executar i avaluar un pla d‟igualtat d‟homes i dones destinat al
personal al servei d‟aquest ajuntament, així com un protocol per prevenir i abordar
l‟assetjament sexual i per raó de sexe, i també va votar en contra de donar suport a
les empreses d‟aquest municipi sobre els plans d‟igualtat i les mesures per prevenir
i abordar l‟assetjament sexual i per raó de sexe en l‟àmbit laboral.
Llavors, bé, ens sembla molt cínic presentar això i haver votat en contra d‟altres
mesures que s‟han presentat en aquest ajuntament, i sobretot que no se sumin a la
vaga feminista promoguda pel moviment feminista i pels sindicats. Moltes gràcies.
Essent les 20:41 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres en la moció número 34 l‟aprovarem donat que va en la mateixa línea que
la que portem nosaltres.
I la 35 també estem a favor, menys el punt tercer que estem en contra de la
municipalització dels serveis funeraris.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, muchas gracias. Respecto a la moción 34, de fomento de la igualdad de
oportunitats entre dones i homes, a nosotros nos cuesta aceptar la visión
profundamente paternalista de la moción, que está cargada de buenas intenciones
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pero que a todas luces es insuficiente e incluso en algunos momentos hasta
condescendiente.
Fomentar las escuelas infantiles vinculadas a las empresas es volver a 40 años
atrás. Resulta endogámico y no es nuestro modelo. Los niños y niñas han de crecer
en su entorno natural, el barrio donde desarrollan la vida sus familias. Nosotros
consideramos, nuestro grupo ha debatido esta moción y consideramos que lo que
son necesarias, son políticas de igualdad integrales, las buenas voluntades y los
parches puntuales solo agravan la desigualdad y el maltrato social a las mujeres.
Por lo tanto, aunque consideramos que sí que es verdad que tiene buena intención
y demás, nos vamos a abstener en esta moción.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la 35, votarem a favor.
Des del començament de la legislatura ja vam denunciar, en repetides ocasions, el
desgavell, i nosaltres enteníem també, una certa falta de control sobre les tarifes
reals i les publicades, i l‟omissió manifesta per part, bé, de la realitat, el monopoli
funerari que tenim aquí a la ciutat, i que recordem cada any en el debat de
pressupostos posem sobre la taula més de 3 milions d‟euros de beneficis net.
Jo crec que és el negoci més rendible de la ciutat, públic i privat, en funció del
volum que té. I que està òbviament sustentat per una posició de privilegi i d‟abús de
poder, i de falta d‟informació i, a vegades, òbviament, s‟ha denunciat, per
cobraments indeguts que han aportat famílies que han pagat serveis que mai se‟ls
va prestar, o a un preu superior, com ha denunciat moltes vegades l‟Associació
Contra els Abusos Funeraris.
Estem totalment d‟acord amb el conjunt de la moció, que defineix l‟estat de la
qüestió, i les diverses iniciatives de grups municipals, com el ponent i el nostre
mateix, que hem plantejat en diverses ocasions.
Per tant, hem de recuperar aquests serveis. Hem d‟ajustar preus a l‟increment real i
per tant debatrem i tornarem a defensar, en les properes negociacions sobre preus
públics i ordenances fiscals, un reajustament d‟aquest preu públic.
Estem a sobre de l‟estudi del desenvolupament d‟una empresa municipal per
garantir el que creiem que són drets bàsics per a tothom, i que no es faci negoci
amb un terme una mica pel·liculer, però és així, no es faci negoci amb la mort i el
dolor dels més febles en aquest cas. Recordem que avui, quan acabi aquest Ple,
Àltima s‟embutxacarà 9.600 € nets. Avui, quan acabi, demà també, 9.600 € nets,
per l‟explotació de la concessió del tanatori de Bellvitge-Gran Via.
Recentment, i poso un tall d‟exemple, una notícia molt trista, un nen, un petit a
Fuenlabrada, va morir de càncer infantil a casa seva. Això és trist; però jo crec que
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és doblement trist o indignant i ha de fer remoure consciències i les lleis
necessàries, que la família del menor, té a més la desgràcia de ser pobre, i no
poder pagar aquests 1.600€, quan va arribar la funerària pertinent va girar cua
perquè no podien pagar aquests 1.600€.
Hi ha moltes coses a modificar, a canviar, però aquest cos d‟aquest nen
pràcticament ha estat vetllat durant 20 hores a casa seva, no per voluntat dels
pares, sinó per una carestia de mitjans i aquí llancem les preguntes. Fins on arriba
el sentit comú d‟aquest tipus d‟empreses i d‟aquest tipus de negociats? Fins on
arriben els escrúpols dels qui més guanyen? Fins quan aguantarem això?
Jo crec que això és el què ens ha d‟importar, que donem solucions als problemes
reals de la gent, per recuperar drets i frenar i revertir l‟espoliació de les plusvàlues
dels serveis públics. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies, Alcaldessa. Començarem per la moció 35 votant en contra de tots els
acords.
Sr. García, mire, la misma semana que ustedes anuncian el contrato único como
parte del programa estrella social de su partido, vienen aquí a pedir conciencia
social con otro tema. Yo, la verdad, es que no acabo de entender muy bien esto de
apelar a los sentimientos de los demás y en fin, hacer un ejercicio de cinismo
cuando uno plantea los proyectos propios.
Nosotros venimos aquí con la faena hecha. El 22 de noviembre de 2016, fruto de
esa moción, a continuación se publicaron y se dio transparencia a todas las tarifas
en la web al…

Parla el Sr. Martín González sense micròfon.

Sí, sí, sí hombre sí, al contrato de concesión, sí. No mueva el lápiz. No mueva el
reloj.
Mire, y iniciamos la relación que ya estaba en vías, y ustedes lo conocen esto, en
vías de trabajo, la relación de la ordenanza sobre servicios funerarios, precisamente
para que todos los grupos y la ciudadanía en general pudieran opinar y aportar
novedades, cambios.
Sí, sí, ustedes han participado. Sí, pero bueno, pero ustedes no han aportado nada
que vaya en relación con los dos temas que plantean hoy, en esa ordenanza. Lo
digo porque lo tengan claro.
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Entonces aquí venimos con el trabajo hecho, y es cierto que no hemos hecho el
estudio de remunicipalización, no lo hemos hecho. Hemos visto cómo funcionaba la
deriva de Barcelona. Por cierto, aquellos grupos que aquí apoyan con tanto fervor el
estudio de remunicipalización, resulta que no apoyan la remunicipalización ni la
creación de la empresa pública en Barcelona, y no estamos tan lejos. En cualquier
caso, no, lo digo por coherencia también porque una cosa es predicar y otra es dar
trigo.
Vamos a ver, si nos ceñimos a la cuestión sentimental o de conciencia a la que
apelaba también el Sr. Iván Nieto. Mire usted, lo que ha pasado en Fuenlabrada no
es posible que pase en Hospitalet, no es posible. Cada año hay un número
importante de servicios que se prestan a coste cero, de beneficencia, y no salen en
ninguna encuesta, ni nadie es conocedor de esa situación, pero eso existe, los
servicios sociales lo tienen concertado con el tanatorio de concesión pública, y no
hay ningún problema, ninguno.
Es muy triste la noticia de Fuenlabrada pero no apelen a esos ejemplos porque en
esta ciudad eso ni ha sucedido ni puede suceder. Por tanto, no hagamos de la parte
el todo, ni intentemos apelar a la conciencia social por problemas que pasan en
otras ciudades donde no se tiene en consideración esa necesidad y no se han
puesto medios. No es el caso de l‟Hospitalet.
Si nos ceñimos a la cuestión de los precios públicos, pues, Sr. García, no hemos
subido los precios un 22 %, léase usted bien las ordenanzas fiscales. Mire usted,
había cuatro paquetes, cuatro paquetes de programa básico, sí, cuatro paquetes,
no hemos subido el precio. Hay dos paquetes que no se utilizaban prácticamente,
ciertamente, escúcheme, y que finalmente…

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

No, no, mire, sobre 3.200 actuaciones, ese paquete básico se utilizó únicamente en
50 ocasiones. Y ha habido dos informes económicos que avalan esa decisión, más
allá de temas medioambientales que yo le he sugerido a usted, y que si quiere en
otro debate lo podemos hacer.
En cualquier caso, las ordenanzas se aprobaron inicialmente el 26 de septiembre
de 2017 y se aprobaron definitivamente en el Pleno de 22 de diciembre de 2017, y
ningún grupo ha presentado ninguna alegación sobre esa cuestión, ningún grupo.
Ninguno. Y ahora… no, ninguno. Ninguno. Ningún grupo, ningún grupo ha hecho el
trabajo.
Por tanto, no confundan ustedes la falta de transparencia con la falta de reflejos,
que son dos cosas diferentes, porque han tenido tiempo suficiente para estudiarse
las ordenanzas y plantear cambios y podríamos haber abierto ese debate. Ustedes
no han hecho ninguna aportación al respecto, ningún grupo, ninguno.
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Cuando los precios públicos se aprueban en dos ocasiones, en la inicial y en la
definitiva, y se exponen públicamente, no hay falta de transparencia, esto no se
puede decir de esta manera. Ahora, si ustedes estaban en desacuerdo en algo y no
han hecho su trabajo, pues eso tiene otro nombre. Ustedes han ido prestos a hacer
rápidamente un panfleto. No, no, es cierto, ustedes han hecho rápidamente un…

Parlen el Sr. García Valle i el Sr. Martín González sense micròfon.

No, eso no es informar, han hecho un panfleto diciendo que se han subido los
precios un 22 %. Eso no es verdad. Ustedes han hecho rápidamente un panfleto
pero no han sido capaces de hacer dos cosas: estudiar las ordenanzas fiscales y
hacer unas tristes alegaciones, ni eso, ni eso han hecho.
Lo digo porque intento ser educado, Sr. Martín. En la exposición de motivos de su
moción, ustedes no son educados ni con la dirección de servicios del Área de
Espacio Público ni conmigo. No lo son y yo intentaré ser un poquito más educado
que ustedes.
En cualquier caso, esos precios públicos ustedes no los han revisado en ningún
caso. Y una cosa es armar ruido mediático y otra cosa es presentar unas
alegaciones o trabajar por cambiar algunas cuestiones si no son de su, de alguna
manera, de su agrado.
Sobre el tema de la ordenanza, en la ordenanza de servicios funerarios hemos
recibido muy pocas aportaciones, ustedes lo saben, muy pocas. Han participado
tres grupos, y de los tres grupos básicamente se ha hablado de remunicipalización
en un caso, sí, Sr. Nieto, ustedes lo aportaron, y ustedes como Ciudadanos
aportaron básicamente una cuestión, una cuestión referente a la transparencia en el
balance económico de la concesión. Sobre eso ningún problema, ha quedado
perfectamente recogido. Y en lo que se refiere a la posibilidad de crear un operador
propio, ya lo han dicho antes, ustedes nadan en la contradicción, aquí dicen una
cosa, en Barcelona la contraria.
En todo caso, para dar cuatro datos. En Barcelona el operador público que está en
ciernes, es un operador público que como máximo llevaría 6 salas de velatorio
sobre un total de 16.000 defunciones, cundo aquí tenemos 15 sobre 3.154
defunciones, 15 salas, y a un precio estándar de 2.900 € más IVA. No sé dónde
está el ahorro para la ciudadanía de Barcelona porque aquí los dos paquetes más
básicos están muy por debajo de esa cifra. Lo digo porque quede claro.
En cualquier caso los grupos ya se han manifestado. Sí, el Pleno de Barcelona es
tan público como este, por tanto sabemos perfectamente dónde está la cuestión. Y
ustedes no han de olvidar una cuestión, en esta ciudad el 85 % prácticamente de la
gente tiene un seguro de deceso que le cubre un sepelio de unos 3.500 €. No, no,
lo digo, sí, eso es así. Eso es así y lo que hay que hacer es estudiar los casos que
van al tanatorio, no hablar aquí por elevación ni a tanto alzado. Y en ese caso, en
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ese caso, la cobertura da hasta 3.500 €, incluso hay una póliza que es vecinal, que
ustedes deberían conocer.
En esa cuestión los vecinos, las vecinas de esta ciudad, optan siempre por
servicios que están dentro de ese pack. Lo digo también para información general.
Y vuelvo a repetir, que cualquier familia sin capacidad económica, siempre tiene
una solución. Muchas gracias.

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Per al posicionament sobre la moció número 34.
Mirin, la moció 34, que a més a més porta per títol “moción para el fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Hospitalet”.
Crec que la moció, i algun altre company ho deia, crec que està inspirada amb
aquesta intenció. I ho dic sincerament i crec que el què busca és això. Però una
vegada repasses tot el seguit de acords i de propostes que es fan per a aquesta
qüestió, no sé veure la relació amb el nom de la moció, i també haig de dir, m‟ha
sorprès l‟entusiasme amb el que alguns grups han votat favorablement el conjunt de
la moció, perquè hi ha alguns punts com a mínim que em resulten sorprenents.
De veritat que tots el grups, que han votat a favor, els hi sembla bé que l‟ajuntament
construeixi escoles bressol al costat dels edificis municipals perquè els fills i les
filles dels funcionaris i les funcionàries portin allà els seus fills? De veritat els hi
sembla normal? Vostès consideren que el col·lectiu de treballadors i treballadores
municipals és aquell col·lectiu que té riscos i que té problemes pels temes de
conciliació i per abordar la maternitat? Hem de posar recursos de l‟ajuntament a fer
escoles per als fills i les filles de funcionaris i funcionàries?
Perquè aquest és un acord de la moció. A mi em semblaria bé que s‟instés a la
construcció de més escoles municipals pel conjunt de la població, però per als
funcionaris i funcionàries? O que les posem en els polígons industrials d‟acord amb
les empreses? Hi han votat a favor. Hi ha grups que ja ho entenc. Hi ha d‟altres que
em resulta absolutament sorprenent. Després continuaré.

SRA. ALCALDESSA
Posicionament Sr. Belver.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
En contra.

SRA. ALCALDESSA
Més que res per facilitar la feina de la Secretaria del Ple. Sí, Sr. Garcia.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver Sr. Castro. Usted dice, a veces, cuando se dice, ustedes han tenido
falta de reflejos porque no han hecho tal y cual. Oiga, ¿y usted aprovecha la falta de
reflejos para meternos un gol y que se lo pone a los vecinos? ¿Eso es el 22 % que
les sube usted? ¿Usted aprovecha eso? Hombre, eso está muy feo. Si yo me
equivoco usted no aproveche que yo me equivoco, que no es verdad, pero en
cualquier caso lo digo yo, lo digo yo.
Bueno, usted también interpela. Le ha llamado la atención a nuestro… mire, usted
dice además, habla de beneficencia, eso me suena a mí a tiempos pretéritos,
¿sabe usted? La posguerra y todo aquello, cuando la beneficencia, las cartillas de
racionamiento y tal y cual. Hombre, por favor, estamos en una sociedad que
necesita más dignidad que esa, que la beneficencia.
Usted no cree que es indigno para una persona que quiere enterrar a su gente
pagándolo él, pero que no llega porque le hemos subido los precios, y que quiere
tener ese orgullo de decir, yo he sido capaz de enterrar a mi gente con mis
recursos. Hombre, por favor, beneficencia. No ha estado usted afortunado con esa
palabra. Estoy seguro que usted no piensa así. Se le ha escapado.
Coste cero, claro, si es beneficencia pues coste cero, y alguien tendrá que asumirlo,
y lo ha asumido toda la vida los municipios, los ayuntamientos, aquí y en Pequín, o
por lo menos en el ámbito de España, ¿vale? Por lo menos en el ámbito de España.
Mire, mire, Sr. Castro, lamento que usted hable de que al final el paquete básico se
vendía poco, ¿sabe por qué? Porque no lo conocían, porque ustedes lo han
ocultado durante mucho tiempo, no lo publicaban, hasta que empezamos a
publicarlo y en poco tiempo parece ser que ui! no hacemos negoci, que baja la
recaudación. No ustedes solo, la funeraria también tiene intereses, que la cuenta de
explotación salga en números cuanto más negros mejor.
Mire, al final es verdad que yo no tengo porque enseñarle a usted conciencia social,
si usted la tendrá pero no la pone en práctica, ese es el problema. Por intereses
que usted prioriza y cuando dicen a veces, bueno, que no es el 22 %, claro que sí,
son los servicios básicos, en los demás no porque los demás ya están muy altos.
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Mire, yo lo sé porque han venido gente, señores, que han tenido un problema, han
tenido que enterrar a una persona y se han encontrado con que lo que decía lo que
ustedes publicaron últimamente no tenía que ver nada con lo que les habían
cobrado, pidiendo el paquete básico. De 2.000 y pico se metía en 3.400 y pico
euros.
Pues ya sabemos lo que hacen las funerarias, negoci. A ver si caen muchos que
esto es negoci. Vienen aquí y si le podemos vender el paquete de 6.000 €, porque
hay un señor allí, que encima igual llevaba hasta comisión, es lamentable, pues
empieza por el más alto.
Y claro, cuando llega al medio, que son los 3.000 o 4.000 euritos, quien es el que le
dice un hermano al otro, oye no, a papá el más barato. Le da vergüenza a la gente
decirlo, y entonces aprovecha el vendedor para meterle caña y por eso al final se
vende la media mucho más alta.
Por lo que usted dice, no, porque la gente no quiere discutir delante de su familia
porque alguien lo puede ver como es mezquino con nuestro padre o nuestro
hermano o nuestro hijo, y el vendedor se aprovecha y hay que evitarlo.
Si está en los precios públicos, lo saben y los conocen, van allí y dicen, ya han
hablado antes, queremos esto, porque es muy digno y ustedes se lo han cargado
de un plumazo.
Yo les pido que recapaciten, hombre, y que estudien la posibilidad de bajar eso
porque aunque usted diga que haya mucha gente que tiene seguro, hay otra que
no. Estamos como con lo de los libros, del banco de libros. No, no existe aquí gente
que esto lo necesite, no es verdad, nosotros los vemos por la calle a los vecinos y
nos dicen que no han podido comprar los libros a estas alturas todavía. ¿Verdad?
Porque usted no identifica eso, estamos en otra, estamos en el distrito cultural. Y no
nos duelen prendas en regalar 700.000 € a una empresa privada por un local, que
además habrá que arreglarlo ahora, porque tiene defectos de obra y hay que
ponerlo para que pueda entrar gente, que ya veremos quién lo paga. Y en cambio
ahí tiramos de los bolsillos a los contribuyentes con un tema tan luctuoso, nunca
mejor dicho, que es una muerte.
Eso se llama conciencia social. Regalamos por un lado edificios como para que la
señora alcaldesa vaya luego a hacer ahí conferencias, regalado, y algún día lo
vamos a demostrar, para tener, bueno, pues eso que decimos del distrito cultural y
le metemos la mano en los bolsillos para pagarlo.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, yo creo que ha comentado, Sr. Pepe Castro, sobre el proceso del nuevo
reglamento municipal del serveis funeraris. Otra cosa no, pero masivo no ha sido.
No sé qué conclusión habrá sacado el área correspondiente pero hemos asistido a
una reunión que se nos convocó en la regidoría del distrito I, y creo que habían de
cinco o seis, dos eran de las empresas funerarias, más la parte técnica. Y
estábamos, si no recuerdo mal, Ciudadanos, nosotros y l‟associació contra los
abusos funerarios, ahora no recuerdo. Éramos ciertamente poquitos.
Y yo creo que muy mejorable para un servicio público, un servicio básico, yo creo
que muy importante, fundamental para garantizar los derechos en este caso
básicos, yo creo que es muy mejorable la redacción de ese reglamento. No hemos
tenido retorno. Hicimos un trabajo, etc. una serie de aportaciones, no hemos tenido
ningún retorno desde aquella reunión que yo creo que hace, pues, ya casi, no sé si
un año prácticamente.
Sobre las alegaciones, nosotros hemos trabajado alegaciones y hemos hecho
propuestas, incluso hemos tratado de hacer negociaciones que han sido todas
infructuosas, con respuestas diversas al respecto, sobre el precio, o la relación o la
adecuación de los precios.
Como nosotros en el primer redactado, la primera discusión de este mandato sobre
los precios públicos, vimos un desajuste que cuando hacía la redacción, como
indicaba la moción de Ciudadanos, sobre los ajustes que se hacen de los precios,
la parte expositiva inicial era un poco de cuento de risa, porque había que ajustarlo
en función de la realidad social.
Yo no, perdone, había unas modificaciones, unos incrementos del 50 %, o en otro
caso, de reducción del 50 % de una serie de tarifas y de servicios y de bienes que
se ofertaban a nivel precio público. Por tanto, insistimos en el desgavell que ha
habido al respecto de esta cuestión.
Por tanto, pues al final nos veremos obligados a plantear una moción de
modificación para que se incorpore como nuevos precios públicos para 2019.
Y luego no entiendo la justificación del precio de Barcelona para no justificar una
empresa municipal en Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Nieto, Sr. Nieto. Se ha acabado el tiempo.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Se me ha acabado el tiempo. Es que ha hecho una buena loa de los seguros de
deceso…

SRA. ALCALDESSA
Se le ha acabado el tiempo, Sr. Nieto. Es que ustedes se tienen que organizar un
poquito mejor el tiempo. En fin, que ya llevan… vale, pues hay que mirar un poco
más el reloj.
Bueno, cuando arreglemos el Pleno ya pondremos los mecanismos para que nadie
tenga la excusa de que no ve el tiempo.
¿Hay alguna intervención más por parte de algún otro grupo? Si no hay nadie más,
Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, simplemente, gracias Alcaldesa, por aclarar dos cuestiones.
Mire, beneficencia es el nombre que sale en el contrato de concesión y,
efectivamente, a mí ese nombre y esa palabra, en fin, no me gusta en absoluto y
ustedes los saben. En cualquier caso, es el nombre y así se utiliza. Lo que está
claro, es que cuando hay un problema, hay una solución solidaria por parte de la
ciudad. No, no se puede quitar de un contrato ninguna palabra, ni ninguna cantidad.
En segundo lugar, Sr. Nieto, sobre los procesos participativos podemos hacer miles
de debates pero este proceso fue así. ¿Mejorable? Cuando presentemos la
ordenanza seguramente se podrán hacer nuevas aportaciones pero la realidad es
que sobre paquetes básicos y sobre remunicipalización, en este caso hablan
ustedes, sobre el resto de temas ha habido 17 aportaciones, 17 personas que han
participado, entre ellas la asociación contra los abusos funerarios, y no hay
ningunas grandes aportaciones de peso.
Y sobre la cuestión que usted dice de las alegaciones a los precios públicos, vamos
a ver, ustedes plantearon que no creciera el IPC, el 1,6 en algunos servicios, eso es
lo que plantearon, pero lo plantearon de una manera un poco especial, alegando
una mala praxis que ustedes nunca han demostrado. Como comprenderán, hablar
de mala praxis en genérico, sin más, no ayuda, no ayuda a… de alguna manera, sí,
esto de alguna manera es lo que ustedes trasladaron en ese sentido.
Y le voy a dar un dato, en el año 2016 hubo siete reclamaciones en el tanatorio de
concesión pública, ustedes hablan aquí de muchas personas afectadas. Siete
reclamaciones, siete. Y mire, de esas reclamaciones, de esas siete, ninguna, Sr.
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García, fue por precio, todas fueron por calidad de servicio. Lo digo también porque
les quede a ustedes claro. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedarían, a ver Sra. Secretaria, si nos puede decir cómo quedan las
mociones.

SRA. SECRETÀRIA
La moción 34 queda rechazada y la moción 35 está aprobada… bueno, el
posicionamiento del PSC ya se ha hecho, ha sido en contra. Sí, vale. Me pierdo ya.
La moción 35 están aprobados los apartados 1, 4 y 5, el apartado 3 está rechazado
y el apartado 2 hay empate, hay que repetir votación y dirime el voto de calidad de
la alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Entenc que hem de votar, Sra. Secretària, tota la moció?

SRA. SECRETÀRIA
No. El punto 2.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Pues repetimos la votación. El punto número 2 de la moción.
Bueno, en todo caso todos tenemos el punto… la moción y el punto 2 está muy
claro lo que dice. Sr. Martín Hermosín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Igual.

SRA. ALCALDESSA
¿Igual qué quiere decir?
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Que sí al punto 2. A favor.

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

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

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Abstenció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
A favor.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.

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

SRA. ALCALDESSA
Repetim empat.
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SRA. SECRETÀRIA
Permanece el empate y decide usted con el voto de calidad.

SRA. ALCALDESSA
Vale. Pues en contra.
Por tanto, quedaría aprobado el punto número 1 de la moción.

SRA. SECRETÀRIA
El 4 y el 5.

SRA. ALCALDESSA
Perdón, punto…
S‟escolta parlar diferents regidors sense micròfon.

SRA. SECRETÀRIA
Sr. Giménez, no ha cambiado el voto respecto a la votación anterior. Ha votado lo
mismo.

El Sr. Giménez Márquez parla sense micròfon.

SRA. SECRETÀRIA
Sí, abans també. Abans també. Per això hi ha empat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Queda per tant rebutjat… aprovat l‟1…

SRA. SECRETÀRIA
1, 4 i 5 i rebutjats…
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SRA. ALCALDESSA
El 4 i el 5, i rebutjats la resta.

SRA. SECRETÀRIA
Rebutjats el 2 i el 3.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs quedaria així aprovada aquesta moció. Passem a les mocions
presentades pel grup d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida AlternativaPirates.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 34 i 35; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 34.- PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN L’HOSPITALET.
VISTO el estudio elaborado por la Taula del Tercer Sector Social y ECAS, según el
cual la tasa de pobreza femenina ha aumentado un 3 por ciento en un solo año y el
13 por ciento de las mujeres que trabajan viven en situación de pobreza. Según el
último informe de Comisiones Obreras hay un 26 por ciento de mujeres
trabajadoras en riesgo de pobreza, dato que contrasta con el 15 por ciento de los
hombres. Este informe también revela que en Cataluña la brecha salarial anual
llega al 26 por ciento. El salario bruto mensual de las mujeres es, de media,
quinientos euros inferior al de los hombres. El informe de Comisiones Obreras
revela que las mujeres están sobrerrepresentadas en los trabajos menos
cualificados y en los más precarios.
ATENDIDO que la actual brecha salarial entre hombres y mujeres tiene múltiples
causas, por lo que es preciso encarar los hechos objetivos e ir a las causas
materiales para que mujeres y hombres puedan libremente desarrollar su proyecto
de vida en igualdad de condiciones.
ATENDIDO que siguen siendo principalmente las mujeres las que asumen las
tareas del cuidado de la familia. La realización del trabajo familiar y doméstico
empobrece a las mujeres en tiempo, lo que las coloca en peor situación a la hora de
obtener y mantener un trabajo remunerado a tiempo completo o indefinido, con lo
cual el porcentaje de mujeres con un trabajo parcial es muchísimo más alto.
También realizan menos horas extras y tienen menos complementos salariales, por
ello la brecha salarial realmente se obtiene teniendo en cuenta los salarios brutos
anuales. En cambio, la capacidad de generar ingresos de los hombres no se ve
afectada por la paternidad o el cuidado de las personas dependientes. Estos
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factores combinados suponen una mayor vulnerabilidad de las mujeres en todas las
etapas de la vida, ya que al cotizar menos de media, disfrutan prestaciones de
desempleo o pensiones contributivas más reducidas.
ATENDIDO que para facilitar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
son precisas medidas que faciliten la corresponsabilidad y la conciliación de la vida
laboral y familiar.
ATENDIDO que en pleno siglo XXI aun hay chicas que dejan los estudios de
tecnología por recomendación de sus profesores. Es necesario articular medidas
educativas que rompan la relación negativa entre género y técnica.
ATENDIDO que el desigual acceso al mercado de trabajo tiene una incidencia
directa en la feminización de la pobreza y ésta en la pobreza infantil.
ATENDIDO que hay colectivos de mujeres cuya inserción laboral es especialmente
dificultosa como es el caso de las mujeres con discapacidad o las mujeres trans.
Las entidades nos alertan de que las mujeres trans pasan menos desapercibidas en
la sociedad y es necesario tomar medidas para eliminar los prejuicios e
inconvenientes para contratarlas. Nos advierten de la necesidad de programas
específicos de inserción laboral para que ninguna mujer trans se vea obligada, por
el contexto que sea, a la marginalidad. Según datos del Cermi, las mujeres con
discapacidad tienen una tasa de pobreza extrema que triplica la del resto de la
población y es un 40 por ciento más alta que la de los hombres con discapacidad.
Cabe decir que un estudio del Cermi destaca que la población con discapacidad
que trabaja por cuenta propia presenta una tasa de pobreza inferior, incluso, a la de
la población general.
ATENDIDO que facilitar la igualdad de oportunidades de los hombres y las mujeres
es una tarea que atraviesa varias administraciones. Por ello Cs ha estado
impulsando en los dos últimos años en el Congreso el progresivo aumento del
permiso de paternidad, algo que se ha convertido en un hecho desde el 1 de enero
de 2017 y que ya en el primer año ha implicado un aumento de 8,2% de las
solicitudes, aproximándose al número de permisos de maternidad solicitados.
También desde el resto de administraciones y, en particular, desde este
Ayuntamiento se puede continuar avanzando.
VISTO que el PLA MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE 2016-2019 de
l‟Hospitalet no incorpora medidas para el fomento de la igualdad de oportunidades
en el empleo.
ATENDIDO que la incorporación de medidas de conciliación de la vida laboral y
familiar no solo facilita la conciliación y la corresponsabilidad sino que tiene un valor
económico en la medida que fomenta la productividad en la medida que facilita la
reducción del absentismo y permite la atracción de talento como incentivo a los
trabajadores. En este sentido, disponer de centros de trabajo que dispongan del
valor añadido de favorecer la conciliación laboral y familiar es una estrategia
orientada igualmente a la atracción actividades con elevado valor añadido.
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Por todo ello, el Grupo municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía propone
al pleno de este Ayuntamiento, la adopción de los siguientes acuerdos:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l’acord PRIMERO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO: Instar a la Taula sectorial de la dona del Consell Municipal de
Serveis Socials a identificar ámbitos para el fomento de la corresponsabilidad y
conciliación familiar y laboral.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGUNDO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez;assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO: Instar al Grup de Treball de la FP del Consell Educatiu de
l‟Hospitalet a desarrollar un plan de formación específica de estudios técnicos
que rompan la relación negativa entre género y tecnología, fomentando la
matriculación de mujeres en planes de estudios técnicos donde su presencia
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sea inferior a la de los hombres.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCERO amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 9
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sra. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez;assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO: Instar al Área de Promoción Económica a diseñar e impulsar un
sello de calidad, en colaboración con las entidades empresariales y sindicales
de la ciudad, como reconocimiento a aquellas empresas que incluyan medidas
de conciliación eficaces.
d) Ha estat rebutjat l’acord CUARTO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CUARTO: Instar al Área de Promoción Económica a fomentar, en colaboración
con las entidades y empresas de los polígonos económicos de la ciudad, la
creación de centros de educación infantil de 0 -3 años en el ámbito de los
entorno de trabajo.
e) Ha estat rebutjat l’acord QUINTO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
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García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUINTO: Instar al Gobierno Municipal a desarrollar centros de educación infantil
de 0 -3 años en el ámbito de los entorno de trabajo municipales.
f)

Ha estat rebutjat l’acord SEXTO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEXTO: Instar al Gobierno Municipal a instalar progresivamente en todos los
edificios municipales un cambiador de pañales accesible tanto para hombres
como para mujeres y a realizar campañas de concienciación para la progresiva
implantación en la ciudad.

g) Ha estat rebutjat l’acord SÉPTIMO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
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Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SÉPTIMO: Instar al Área de Promoción Económica a potenciar el Programa
Trabajo y Formación – Línea Mujer –, así como incluir a más colectivos de
mujeres en riesgo de exclusión social.
h) Ha estat rebutjat l’acord OCTAVO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 9
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 5 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; 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:
OCTAVO: Instar al Área de Promoción Económica al fomento del
emprendimiento femenino, especialmente en los colectivos más desfavorecidos.
i)

Ha estat rebutjat l’acord NOVENO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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NOVENO: Instar al Gobierno Municipal a reforzar el Centro de Atención e
Información a la Mujer potenciando la elaboración de planes específicos de
inserción laboral que incluyan itinerarios personalizados en orientación,
formación y recualificación profesional.
j)

Ha estat rebutjat l’acord DÉCIMO amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 9
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 5 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; 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:
DÉCIMO: Impulsar, en el marco del Servicio de Ocupación de Cataluña, bolsas
de trabajo para sustituciones de los trabajadores autónomos que se encuentren
de baja por permisos de maternidad / paternidad o Incapacidad temporal,
orientada a trabajadores mayores de 45 años y cabezas de familia
monoparentales.

k) Ha estat rebutjat l’acord UNDÉCIMO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 4 vots d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez;assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
UNDÉCIMO: Trasladar la presente moción al Gobierno Municipal, a la Taula
sectorial de la dona del Consell Municipal de Serveis Socials, al Grup de Treball
de la FP del Consell Educatiu de l‟Hospitalet, a las entidades de mujeres,
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sindicatos y entidades empresariales de la ciudad y a los Grupos Municipales
del Consistorio.
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 35.- PARA
RECUPERAR
LOS
SERVICIOS
FUNERARIOS
INTEGRALES MÁS ECONÓMICOS QUE HAN SIDO SUPRIMIDOS DE LOS
PRECIOS PÚBLICOS FUNERARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL
EJERCICIO 2018.
ATENDIDO que diferentes asociaciones han reiterado sus denuncias por los
elevados desembolsos que han de realizar los familiares de personas fallecidas que
solicitan la prestación de los pertinentes servicios funerarios; y habiendo tenido
conocimiento, a través de la Resolución del expediente nº 40/2011, de la Autoridad
Catalana de la Competencia, de la concesión, en fecha 16 de noviembre de 1987,
de los servicios funerarios a Funerària de l‟Hospitalet, SA (parte del grupo Serveis
Funeraris Integrats, conocido actualmente como ÀLTIMA).
ATENDIDO que se denunció en la moción presentada en este Plenario, en fecha 22
de noviembre de 2016, que la adjudicación del servicio y sus condiciones no
obraban publicadas en la web municipal, ni tan siquiera una pequeña referencia o
reseña que permita la solicitud de información al respecto. De acuerdo a la
información recogida en la Resolución de la (ACCO) La concesión establece una
duración de 35 años, renovables cada 5 años hasta un máximo de 50. En ejecución
de este contrato de concesión, por una parte, el Ayuntamiento aprueba anualmente
los precios públicos en materia de servicios funerarios que aplicará la empresa
concesionaria y por otra parte, Serveis Funeraris Integrats (en la actualidad
ÀLTIMA), tiene que satisfacer al Ayuntamiento, en concepto de canon, el 12 % del
importe de diversos servicios. En concreto, los servicios de pompas fúnebres y
conducción de cadáveres, los servicios de capillas de velatorio y los servicios
complementarios.
ATENDIDO que ante esta palmaria falta de transparencia, que se evidencia en el
práctico desconocimiento por parte de la ciudadanía de nuestro municipio de la
existencia de un servicio funerario integral sujeto a precio público; nuestro Grupo
municipal propuso al Pleno de este Ayuntamiento una moción que acabara con la
opacidad en la prestación de un servicio esencial de interés general como es el de
los servicios funerarios. El Pleno del ayuntamiento, por unanimidad, aprobó lo
siguiente:
“PRIMERO: INSTAR al Gobierno Municipal a proceder a la publicación en la Web
municipal del Reglamento Municipal de los Servicios Funerarios del Ayuntamiento
de L‟Hospitalet (BOPB de 7 de julio de 1998).
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SEGUNDO: INSTAR al Gobierno Municipal a que inicie el procedimiento de
modificación del vigente Reglamento Municipal de los Servicios Funerarios del
Ayuntamiento de L‟Hospitalet, para su adaptación a la Ley 2/1997, de 3 de abril,
para que, en su caso, incorpore las modificaciones introducidas en dicha Ley por el
Decreto Legislativo 3/2010, de 5 octubre, para la adecuación de normas con rango
de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a asegurar el cumplimiento del artículo
3.2 de la Ley 2/1997 sobre Servicios Funerarios, exigiendo a las entidades que
prestan servicios funerarios que le faciliten la información actualizada sobre
prestaciones y precios y que sean publicitados en la página Web del Ayuntamiento
en un espacio de fácil acceso para el ciudadano; resaltando, en particular, los
servicios funerarios integrales sujetos a precio público más económicos, a fin de
que las personas que quieran acceder a los citados servicios puedan disponer de
esta información.
CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a publicar en la Web municipal, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4, de la reiterada Ley 19/2014, la
concesión ( de fecha 16 de noviembre de 1987), de los servicios funerarios en favor
de la empresa: Funerària de l‟Hospitalet, SA (en la actualidad: Áltima Serveis
Funeraris, S.L.); y en particular: a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los
gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de
prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los usuarios y c) Las
facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la Administración con
relación a la prestación del servicio.
QUINTO: INSTAR al Gobierno municipal a que publicite en el Diari de l‟Hospitalet
(tanto en formato papel como digital), como mínimo trimestralmente, los servicios
funerarios integrales más económicos sujetos a precio público. La información ha
de ser clara y comprensible y ha de detallar la totalidad de servicios que se
incorporan (Feretro, furgón de recogida local, personal de recogida, sudario,
enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado sepultura, número recordatorios,
tanatoestética y furgón de traslado al cementerio local). Se hará mención en el
anuncio de que los ciudadanos disponen de la información detallada del resto de
servicios funerarios y sus precios en la Web municipal.
SEXTO: El Ayuntamiento de l‟Hospitalet estudiará la posibilidad de operar mediante
un operador municipal propio.
SÉPTIMO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, a los Grupos
Municipales del Consistorio, a la Asociación de Abusos Funerarios y a las empresas
que presten servicios funerarios en nuestro municipio: Áltima Serveis Funeraris S.L,
Tanatori Mèmora l‟Hospitalet”
ATENDIDO que, ante la desidia o desinterés del Gobierno municipal por publicar
trimestralmente, de forma clara y comprensible, los servicios funerarios integrales
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más económicos sujetos a precio público; detallando la totalidad de servicios que se
incorporan (Feretro, furgón de recogida local, personal de recogida, sudario,
enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado sepultura, número recordatorios,
tanatoestética y furgón de traslado al cementerio local); Nuestro Grupo municipal,
en reiteradas instancias y preguntas en el Pleno, ha estado exigiendo al Gobierno
municipal a que diera cumplida cuenta del acuerdo adoptado en fecha 22/11/2016.
Por fin, en octubre de 2017, un año después de la adopción del acuerdo Plenario,
se publicó en el Diari de l‟Hospitalet la información precisa.
ATENDIDO que en el proceso de aprobación/modificación de los precios públicos
nuevos y de los vigentes en 2017, el Gobierno municipal propuso la modificación de
los precios públicos por los Servicios funerarios, y fue aprobado por mayoría
absoluta de la Comisión de Competencias Delegadas del Pleno, con el voto
favorable del Grupo municipal del PSC y el de los dos Concejales tránsfugas
(expulsados del partido Guanyem l‟Hospitalet).
ATENDIDO que, en sendos informes que obran en el expediente, firmados por la
Directora del Servicio de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad; y
cuyo encabezamiento reza (en los dos informes el mismo encabezamiento y la
misma fecha de firma): “Informe valorativo de la propuesta de modificación de
precios públicos de la Ordenanza de servicios funerarios para el ejercicio 2018”.
Estos informes “justifican” la modificación de los precios públicos por la
prestación de los servicios funerarios, en una solicitud presentada por el
Administrador de “ALTIMA serveis funeraris, S.L.”. No deja de sorprender que la
justificación de la Directora del Servicio para la modificación de los citados precios
públicos sea (se cita textualmente): “Que el nou entorn soci econòmic exigeix a
l‟ajuntament adaptar-se a les necessitats de les famílies, augmentar la
transparencia i millorar la descripció d‟alguns serveis, circumstàncies que fan
necessari un canvi en les tarifes existents, per la seva adaptació a un mercat que
exigeix més flexibilitat i un nou entorn de costos operatius”. PALABRERÍA. Sí,
palabrería sin ningún contenido, porque ya nos explicarán los responsables de este
desaguisado que tendrán que ver: las necesidades de las familias, el aumento de la
transparencia y la mejor descripción de algunos servicios, con el aumento de los
precios por la prestación de los servicios: ¡¡¡NADA!!! Si acaso, podrían dar motivos
para bajarlos.
Pero aquí no acaba el despropósito, en el primero de los informes (por enumerarlos
de alguna manera, ya que están firmados en la misma fecha), la Directora afirma:
“El concesionari presenta com a única proposta de modificació de preus
públics de l‟Ordenança de serveis funeraris per a l‟exercici 2018, un increment
d‟imports de 1,6 %, percentatge que es correspon amb l‟augment de l‟index General
de Preus al Consum”. El segundo informe, peor redactado, dice textualmente: “El
concesionari presenta una proposta que contempla funeraris un increment de l‟1,6%
de l‟IPC i la incorporació d‟alguns serveis, eliminació d‟altres i redefinició d‟alguns
conceptes, mantenint els preus dels serveis per a l‟exercici 2018 que es
relacionan…”
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En este “segundo” informe está la clave de la forma opaca e interesada de proceder
de este Gobierno municipal, en un tema tan delicado como es el negocio que gira
alrededor de la muerte de las personas y del dolor de sus familiares. Se difumina,
hasta la ocultación, la parte más importante para el ciudadano: la supresión o
eliminación de dos servicios integrales, precisamente los más económicos para
los ciudadanos; esos que fundamentaron la presentación de la moción que aprobó
este plenario, por unanimidad, el 22 de noviembre de 2016.
Y en qué se concreta esta modificación (supresión): pues nada más y nada menos
que en un incremento mínimo de dichos precios del 22%. Es decir, el Gobierno
municipal, con el apoyo de los Concejales tránsfugas, ha suprimido los dos
servicios integrales más económicos (que estaban cuantificados en 2.178 y
2.396 euros, respectivamente) y han dejado, sin modificar, los dos servicios
integrales más caros: 2.662 y 3.267 euros, cada uno de ellos (todos los precios
detallados incluyen el IVA).
ATENDIDO Que la arbitraria medida de suprimir los servicios integrales más
económicos no puede soportarse sobre la desaparición de algunos de los modelos
de féretros o arcas; puesto que la empresa concesionaria oferta para el ejercicio
2018, los mismos modelos épsilon (los más económicos) que en 2016 y 2017.
ATENDIDO que, en la medida que estamos hablando de un servicio que se presta
en régimen de gestión indirecta, sujeto a precio público y que es este Ayuntamiento
quien fija dicho precio; se nos escapa el porqué de la desaparición de los servicios
funerarios integrales más económicos, esos que deberían alejarse de la
especulación que se edifica sobre el dolor de la desaparición de algún ser querido.
Y resulta más extraño aún cuando, a raíz de las acciones de las asociaciones que
han denunciado los abusos en los precios por los servicios funerarios, diversos
Ayuntamientos de nuestro entorno se están planteando la prestación directa de este
servicio esencial a unos precios idénticos a los que ya teníamos en nuestro
Ayuntamiento y que ahora han desaparecido por decisión del PSC y los dos
Concejales tránsfugas.
ATENDIDO que en el Pleno de enero de 2018, a raíz de un ruego formulado por un
Concejal de nuestro Grupo municipal en relación a la desaparición de los dos
precios públicos más económicos de los servicios funerarios; el Teniente de Alcalde
del Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, contestó
(extracto del video del Pleno publicado en la web de L‟H digital):
“Sobre el tema que plantea el Sr. Jesús Amadeo Martín sobre los servicios
funerarios yo le invito a que venga al área y tranquilamente le explicamos
exactamente todas las tarifas. Sabe que las hemos publicado en la página web, se
las explicaremos con toda tranquilidad, y usted podrá aclararnos también esa
factura que nos trae a ver qué servicios le incluyen por parte de la concesionaria,
podremos documentarle toda la información. Usted me ruega que le informe y yo
desde aquí no le puedo informar sobre el servicio Epsilon que es el que usted
plantea, que es un servicio que tiene un coste, que además tiene un IVA
añadido, que tampoco sé si ahí hay unos servicios adicionales o no; porque hay
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servicios cerrados y servicios que luego tienen costes adicionales a elección de la
persona o de la familia...”
De la respuesta parece desprenderse cierto desconocimiento en relación a la
modificación de los precios públicos de los servicios funerarios aprobados para el
ejercicio 2018, puesto que, precisamente, el servicio integral Epsilon (el más
económico en 2017), al que se refiere el Teniente de Alcalde, es uno de los
eliminados en los nuevos precios públicos. Lo que puede invitar a interpretar que la
supresión ha sido fruto de un error o el efecto de una falta de comunicación precisa
entre el máximo responsable del Área y la Dirección de la misma.
VISTO que en el apartado de la web municipal específico de los Servicios
Funerarios aparecen todavía las tarifas correspondientes a 2017.
VISTAS la Ley Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en
especial, artículos del 41 al 47); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (art. 122.4); La Ordenanza General núm. 4.00 reguladora de los
Precios Públicos Municipales de este Ayuntamiento y Los Precios públicos de los
Servicios funerarios en nuestra Ciudad.
VISTO el artículo 11.5 de la Ordenanza General reguladora de los Precios Públicos
Municipales, en el que se establece:
“5. També es podran presentar propostes d‟establiment o modificació de preus
públics durant l‟exercici pressupostari en el cas de la implantació de nous serveis
municipals finançats per preus públics o qualsevol altre supòsit que així ho
requereix”
Por todo ello, es por lo que el Grupo municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMERO amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, Srs. 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
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Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a que proponga, al órgano
competente para su aprobación, la modificación de los precios públicos de los
Servicios funerarios; incorporando en los mismos los dos servicios integrales
más económicos que fueron suprimidos:
-

SERVICIO INTEGRAL EPSILON (a escoger hasta el arca Epsilon gama
600).
SERVICIO INTEGRAL ESTÁNDAR (a escoger hasta arca Vega gama
100).

b) Sotmetent-se a votació l‟acord SEGUNDO de la moció es produeix un empat de
13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; 13 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Sonia Esplugas González i Pedro Alonso Navarro; dels representants d’ERCAM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment d‟aquesta
votació. De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació persisteix l‟empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix
amb el vot de qualitat de l‟Alcaldessa en contra de l‟aprovació d‟aquest acord
SEGUNDO.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal y, en particular a la Tenencia de
Alcaldía de Hacienda y Servicios Centrales, a que en el plazo máximo de 30
días, eleve la propuesta de los precios públicos correspondientes a los servicios
integrales detallados en el apartado anterior; Siguiendo el criterio económico
financiero que ha justificado la modificación aprobada para 2018, que gira
alrededor el incremento general de precios al consumo (IPC), la propuesta
debería ser:
-

Servicio Integral EPSILON (a escoger hasta el arca Epsilon gama
600).1.830,00€
Servicio Integral Estándar (a escoger hasta arca Vega gama 100)
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2.012,00€
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCERO amb 15 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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 1 vot
d’abstenció del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a elaborar, en el plazo máximo de 3
meses, un estudio sobre la viabilidad de la prestación del servicio funerario
mediante un operador municipal propio.
d) Ha estat aprovat l’acord CUARTO amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, Srs. 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
CUARTO: ACTUALIZAR las tarifas en el apartado de la web municipal
específico de los Servicios Funerarios.
e) Ha estat aprovat l’acord QUINTO amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
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Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, Srs. 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
QUINTO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, a la
Tenencia de Alcaldía de Hacienda y Servicios Centrales, a los Grupos
Municipales del Consistorio, a la Asociación de Abusos Funerarios y a las
empresas que presten servicios funerarios en nuestro municipio: Áltima Serveis
Funeraris S.L, Tanatori Mèmora l‟Hospitalet”

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
ATENDIDO que diferentes asociaciones han reiterado sus denuncias por los
elevados desembolsos que han de realizar los familiares de personas fallecidas que
solicitan la prestación de los pertinentes servicios funerarios; y habiendo tenido
conocimiento, a través de la Resolución del expediente nº 40/2011, de la Autoridad
Catalana de la Competencia, de la concesión, en fecha 16 de noviembre de 1987,
de los servicios funerarios a Funerària de l‟Hospitalet, SA (parte del grupo Serveis
Funeraris Integrats, conocido actualmente como ÀLTIMA).
ATENDIDO que se denunció en la moción presentada en este Plenario, en fecha 22
de noviembre de 2016, que la adjudicación del servicio y sus condiciones no
obraban publicadas en la web municipal, ni tan siquiera una pequeña referencia o
reseña que permita la solicitud de información al respecto. De acuerdo a la
información recogida en la Resolución de la (ACCO) La concesión establece una
duración de 35 años, renovables cada 5 años hasta un máximo de 50. En ejecución
de este contrato de concesión, por una parte, el Ayuntamiento aprueba anualmente
los precios públicos en materia de servicios funerarios que aplicará la empresa
concesionaria y por otra parte, Serveis Funeraris Integrats (en la actualidad
ÀLTIMA), tiene que satisfacer al Ayuntamiento, en concepto de canon, el 12 % del
importe de diversos servicios. En concreto, los servicios de pompas fúnebres y
conducción de cadáveres, los servicios de capillas de velatorio y los servicios
complementarios.
ATENDIDO que ante esta palmaria falta de transparencia, que se evidencia en el
práctico desconocimiento por parte de la ciudadanía de nuestro municipio de la
existencia de un servicio funerario integral sujeto a precio público; nuestro Grupo
municipal propuso al Pleno de este Ayuntamiento una moción que acabara con la
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opacidad en la prestación de un servicio esencial de interés general como es el de
los servicios funerarios. El Pleno del ayuntamiento, por unanimidad, aprobó lo
siguiente:
“PRIMERO: INSTAR al Gobierno Municipal a proceder a la publicación en la Web
municipal del Reglamento Municipal de los Servicios Funerarios del Ayuntamiento
de L‟Hospitalet (BOPB de 7 de julio de 1998).
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno Municipal a que inicie el procedimiento de
modificación del vigente Reglamento Municipal de los Servicios Funerarios del
Ayuntamiento de L‟Hospitalet, para su adaptación a la Ley 2/1997, de 3 de abril,
para que, en su caso, incorpore las modificaciones introducidas en dicha Ley por el
Decreto Legislativo 3/2010, de 5 octubre, para la adecuación de normas con rango
de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a asegurar el cumplimiento del artículo
3.2 de la Ley 2/1997 sobre Servicios Funerarios, exigiendo a las entidades que
prestan servicios funerarios que le faciliten la información actualizada sobre
prestaciones y precios y que sean publicitados en la página Web del Ayuntamiento
en un espacio de fácil acceso para el ciudadano; resaltando, en particular, los
servicios funerarios integrales sujetos a precio público más económicos, a fin de
que las personas que quieran acceder a los citados servicios puedan disponer de
esta información.
CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a publicar en la Web municipal, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 13.4, de la reiterada Ley 19/2014, la
concesión ( de fecha 16 de noviembre de 1987), de los servicios funerarios en favor
de la empresa: Funerària de l‟Hospitalet, SA (en la actualidad: Áltima Serveis
Funeraris, S.L.); y en particular: a) Las condiciones y obligaciones asumidas por los
gestores con relación a la calidad, el acceso al servicio y los requisitos de
prestación del servicio; b) Los derechos y deberes de los usuarios y c) Las
facultades de inspección, control y sanción que puede ejercer la Administración con
relación a la prestación del servicio.
QUINTO: INSTAR al Gobierno municipal a que publicite en el Diari de l‟Hospitalet
(tanto en formato papel como digital), como mínimo trimestralmente, los servicios
funerarios integrales más económicos sujetos a precio público. La información ha
de ser clara y comprensible y ha de detallar la totalidad de servicios que se
incorporan (Feretro, furgón de recogida local, personal de recogida, sudario,
enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado sepultura, número recordatorios,
tanatoestética y furgón de traslado al cementerio local). Se hará mención en el
anuncio de que los ciudadanos disponen de la información detallada del resto de
servicios funerarios y sus precios en la Web municipal.
SEXTO: El Ayuntamiento de l‟Hospitalet estudiará la posibilidad de operar mediante
un operador municipal propio.
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SÉPTIMO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, a los Grupos
Municipales del Consistorio, a la Asociación de Abusos Funerarios y a las empresas
que presten servicios funerarios en nuestro municipio: Áltima Serveis Funeraris S.L,
Tanatori Mèmora l‟Hospitalet”
ATENDIDO que, ante la desidia o desinterés del Gobierno municipal por publicar
trimestralmente, de forma clara y comprensible, los servicios funerarios integrales
más económicos sujetos a precio público; detallando la totalidad de servicios que se
incorporan (Feretro, furgón de recogida local, personal de recogida, sudario,
enferetramiento, preparación del fallecido, materiales y vestimiento, certificados e
impresos, sala velatorio, uso oratorio, agenciado sepultura, número recordatorios,
tanatoestética y furgón de traslado al cementerio local); Nuestro Grupo municipal,
en reiteradas instancias y preguntas en el Pleno, ha estado exigiendo al Gobierno
municipal a que diera cumplida cuenta del acuerdo adoptado en fecha 22/11/2016.
Por fin, en octubre de 2017, un año después de la adopción del acuerdo Plenario,
se publicó en el Diari de l‟Hospitalet la información precisa.
ATENDIDO que en el proceso de aprobación/modificación de los precios públicos
nuevos y de los vigentes en 2017, el Gobierno municipal propuso la modificación de
los precios públicos por los Servicios funerarios, y fue aprobado por mayoría
absoluta de la Comisión de Competencias Delegadas del Pleno, con el voto
favorable del Grupo municipal del PSC y el de los dos Concejales tránsfugas
(expulsados del partido Guanyem l‟Hospitalet).
ATENDIDO que, en sendos informes que obran en el expediente, firmados por la
Directora del Servicio de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad; y
cuyo encabezamiento reza (en los dos informes el mismo encabezamiento y la
misma fecha de firma): “Informe valorativo de la propuesta de modificación de
precios públicos de la Ordenanza de servicios funerarios para el ejercicio 2018”.
Estos informes “justifican” la modificación de los precios públicos por la prestación
de los servicios funerarios, en una solicitud presentada por el Administrador de
“ALTIMA serveis funeraris, S.L.”. No deja de sorprender que la justificación de la
Directora del Servicio para la modificación de los citados precios públicos sea (se
cita textualmente): “Que el nou entorn soci econòmic exigeix a l‟ajuntament adaptarse a les necessitats de les famílies, augmentar la transparencia i millorar la
descripció d‟alguns serveis, circumstàncies que fan necessari un canvi en les tarifes
existents, per la seva adaptació a un mercat que exigeix més flexibilitat i un nou
entorn de costos operatius”. PALABRERÍA. Sí, palabrería sin ningún contenido,
porque ya nos explicarán los responsables de este desaguisado que tendrán que
ver: las necesidades de las familias, el aumento de la transparencia y la mejor
descripción de algunos servicios, con el aumento de los precios por la prestación de
los servicios: ¡¡¡NADA!!! Si acaso, podrían dar motivos para bajarlos.
Pero aquí no acaba el despropósito, en el primero de los informes (por enumerarlos
de alguna manera, ya que están firmados en la misma fecha), la Directora afirma:
“El concesionari presenta com a única proposta de modificació de preus públics de
l‟Ordenança de serveis funeraris per a l‟exercici 2018, un increment d‟imports de 1,6
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%, percentatge que es correspon amb l‟augment de l‟index General de Preus al
Consum”. El segundo informe, peor redactado, dice textualmente: “El concesionari
presenta una proposta que contempla funeraris un increment de l‟1,6% de l‟IPC i la
incorporació d‟alguns serveis, eliminació d‟altres i redefinició d‟alguns conceptes,
mantenint els preus dels serveis per a l‟exercici 2018 que es relacionan…”
En este “segundo” informe está la clave de la forma opaca e interesada de proceder
de este Gobierno municipal, en un tema tan delicado como es el negocio que gira
alrededor de la muerte de las personas y del dolor de sus familiares. Se difumina,
hasta la ocultación, la parte más importante para el ciudadano: la supresión o
eliminación de dos servicios integrales, precisamente los más económicos para los
ciudadanos; esos que fundamentaron la presentación de la moción que aprobó este
plenario, por unanimidad, el 22 de noviembre de 2016.
Y en qué se concreta esta modificación (supresión): pues nada más y nada menos
que en un incremento mínimo de dichos precios del 22%. Es decir, el Gobierno
municipal, con el apoyo de los Concejales tránsfugas, ha suprimido los dos
servicios integrales más económicos (que estaban cuantificados en 2.178 y 2.396
euros, respectivamente) y han dejado, sin modificar, los dos servicios integrales
más caros: 2.662 y 3.267 euros, cada uno de ellos (todos los precios detallados
incluyen el IVA).
ATENDIDO Que la arbitraria medida de suprimir los servicios integrales más
económicos no puede soportarse sobre la desaparición de algunos de los modelos
de féretros o arcas; puesto que la empresa concesionaria oferta para el ejercicio
2018, los mismos modelos épsilon (los más económicos) que en 2016 y 2017.
ATENDIDO que, en la medida que estamos hablando de un servicio que se presta
en régimen de gestión indirecta, sujeto a precio público y que es este Ayuntamiento
quien fija dicho precio; se nos escapa el porqué de la desaparición de los servicios
funerarios integrales más económicos, esos que deberían alejarse de la
especulación que se edifica sobre el dolor de la desaparición de algún ser querido.
Y resulta más extraño aún cuando, a raíz de las acciones de las asociaciones que
han denunciado los abusos en los precios por los servicios funerarios, diversos
Ayuntamientos de nuestro entorno se están planteando la prestación directa de este
servicio esencial a unos precios idénticos a los que ya teníamos en nuestro
Ayuntamiento y que ahora han desaparecido por decisión del PSC y los dos
Concejales tránsfugas.
ATENDIDO que en el Pleno de enero de 2018, a raíz de un ruego formulado por un
Concejal de nuestro Grupo municipal en relación a la desaparición de los dos
precios públicos más económicos de los servicios funerarios; el Teniente de Alcalde
del Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, contestó
(extracto del video del Pleno publicado en la web de L‟H digital):
“Sobre el tema que plantea el Sr. Jesús Amadeo Martín sobre los servicios
funerarios yo le invito a que venga al área y tranquilamente le explicamos
exactamente todas las tarifas. Sabe que las hemos publicado en la página web, se
las explicaremos con toda tranquilidad, y usted podrá aclararnos también esa

…/…

169

factura que nos trae a ver qué servicios le incluyen por parte de la concesionaria,
podremos documentarle toda la información. Usted me ruega que le informe y yo
desde aquí no le puedo informar sobre el servicio Epsilon que es el que usted
plantea, que es un servicio que tiene un coste, que además tiene un IVA añadido,
que tampoco sé si ahí hay unos servicios adicionales o no; porque hay servicios
cerrados y servicios que luego tienen costes adicionales a elección de la persona o
de la familia...”
De la respuesta parece desprenderse cierto desconocimiento en relación a la
modificación de los precios públicos de los servicios funerarios aprobados para el
ejercicio 2018, puesto que, precisamente, el servicio integral Epsilon (el más
económico en 2017), al que se refiere el Teniente de Alcalde, es uno de los
eliminados en los nuevos precios públicos. Lo que puede invitar a interpretar que la
supresión ha sido fruto de un error o el efecto de una falta de comunicación precisa
entre el máximo responsable del Área y la Dirección de la misma.
VISTO que en el apartado de la web municipal específico de los Servicios
Funerarios aparecen todavía las tarifas correspondientes a 2017.
VISTAS la Ley Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en
especial, artículos del 41 al 47); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (art. 122.4); La Ordenanza General núm. 4.00 reguladora de los
Precios Públicos Municipales de este Ayuntamiento y Los Precios públicos de los
Servicios funerarios en nuestra Ciudad.
VISTO el artículo 11.5 de la Ordenanza General reguladora de los Precios Públicos
Municipales, en el que se establece:
“5. També es podran presentar propostes d‟establiment o modificació de preus
públics durant l‟exercici pressupostari en el cas de la implantació de nous serveis
municipals finançats per preus públics o qualsevol altre supòsit que així ho
requereix”
Por todo ello, es por lo que el Grupo municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía propone al pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a que proponga, al órgano competente
para su aprobación, la modificación de los precios públicos de los Servicios
funerarios; incorporando en los mismos los dos servicios integrales más
económicos que fueron suprimidos:
SERVICIO INTEGRAL EPSILON (a escoger hasta el arca Epsilon gama
600).
SERVICIO INTEGRAL ESTÁNDAR (a escoger hasta arca Vega gama 100).
SEGUNDO: ACTUALIZAR las tarifas en el apartado de la web municipal específico
de los Servicios Funerarios.
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TERCERO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, a la
Tenencia de Alcaldía de Hacienda y Servicios Centrales, a los Grupos Municipales
del Consistorio, a la Asociación de Abusos Funerarios y a las empresas que presten
servicios funerarios en nuestro municipio: Áltima Serveis Funeraris S.L, Tanatori
Mèmora l‟Hospitalet”.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 36 i
37, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs el grup té la paraula per a la presentació.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, avui el grup municipal de Canviem l‟Hospitalet, presentem una moció per la
millora de la xarxa d‟autobusos de la nostra ciutat.
Aquest és un tema recurrent a la nostra ciutat donats el problemes de mobilitat
sobretot entre la zona nord i sud, els obstacles que suposen les dues vies de tren
que fraccionen un territori molt densament poblat.
Crec que tots coneixem aquests problemes i s‟han expressat en aquest Ple
reiteradament amb diferents mocions aprovades també, com poden ser la moció
per la millora del servei d‟autobusos al barri de Sanfeliu i la moció per la millora de
l‟itinerari de transport públic d‟accés a les noves urgències de L‟Hospital Universitari
de Bellvitge.
Des del nostre grup considerem molt necessari prendre mesures davant aquesta
situació ja que el nostre ajuntament, com a administració, ha de fomentar el
transport públic, sostenible i respectuós amb el medi ambient.
La nostra ciutat ha patit greus episodis de contaminació ambiental durant aquest
darrer any i en gran part són conseqüència de l‟ús del cotxe i de les seves
emissions.
Amb la inauguració de la línia 9 de metro hem aconseguit millores pel que fa a la
connexió entre la zona nord i sud de la ciutat, però encara trobem mancances a
molts barris on no arriba el metro, ferrocarril o Renfe i depenen únicament de la
xarxa d‟autobusos. O a barris on les estacions de metro estan pendents
d‟inauguració com poden ser la línia 10 de metro i l‟estació d‟Ernest Lluch.
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Per tots aquest motius el nostre grup municipal proposa al Ple de l‟ajuntament
l‟adopció dels següents acords. El primer acord, pel que fa a la línea 16, tot i tenir
un recorregut que connecta eficientment la ciutat, té una freqüència de pas molt
baixa i demanem reclamar amb caràcter d‟urgència a l‟EMB i a les administracions
que pertoquin, que incrementin sensiblement la seva freqüència de pas per tal de
que no superi els 15 minuts en dia laborable.
El segon acord, pel que fa a la línea 12 i 14, s‟ha detectat una saturació de la línea
en hores punta i demanem reclamar a l‟EMB millorar el funcionament del servei en
itineraris i horaris així com incrementar sensiblement la seva freqüència sobretot a
les hores de major afluència.
Tercer acord, pel que fa a la línea LH1 i LH2, a la nova ubicació del servei
d‟urgències de l‟Hospital Universitari de Bellvitge. Queda molt allunyat l‟accés amb
qualsevol transport públic, la parada més propera es troba a una distància
considerablement llarga per garantir uns criteris d‟accessibilitat segura i de qualitat
a un centre hospitalari, per això demanem la modificació del recorregut d‟alguna
d‟aquestes línees per tal que tinguin una parada al carrer Residència, a prop de
l‟entrada al servei d‟urgències de l‟hospital.
El quart acord és posar en marxa un procés participatiu on els grups municipals,
ciutadans i tècnics de l‟ajuntament puguin decidir conjuntament un nou recorregut
per a les línees LH1 i LH2, així com la possibilitat de crear una xarxa de bus de barri
en la comunicació Nord-Sud de la ciutat, i en aquells sectors que hagin quedat buits
en quant a la connectivitat del transport públic cercant vehicles més petits que donin
més mobilitat i possibilitat d‟incrementar la freqüència de pas.
I el cinquè acord és instar l‟Ajuntament a l‟execució urgent de les mesures que ja es
van aprovar en Ple sobre la millora de la xarxa d‟autobusos en el barri de Sanfeliu.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte a la moció 37, per la garantia i la suficiència de la revalorització de les
pensions per a l‟any 2018, les pensions públiques constitueixen la principal font
d‟ingressos de més de nou milions de pensionistes i de les seves famílies. Durant la
crisi i la difícil situació econòmica, les pensions han contribuït a sostenir a moltes
famílies. No obstant això, les pensions públiques han vist limitada la seva
revalorització, primer amb mesures anuals el 2011 i 2012, que els van fer perdre
poder adquisitiu, i després amb una reforma integral el 2013, del sistema de
revalorització, que va trencar unilateralment el Pacte de Toledo.
La reforma del 2013 introdueix l‟índex de sostenibilitat vinculat a l‟esperança de vida
i l‟índex de revalorització desvinculat de l‟increment de l‟IPC. Això significa una
rebaixa programada del poder adquisitiu de les pensions, que s‟ha concretat, per
als anys 2016 i 2017, en una pèrdua del 2,3%, per al milió i mig de pensionistes de

…/…

172

Catalunya. Enguany mentre les pensions tindran una revalorització del 0,25%, les
previsions d‟inflació preveuen un creixement dels preus del 2018 de l‟1‟5%.
El sistema de Seguretat Social necessita una actuació urgent i compromesa amb la
seva funció social. La gravetat i durada de la crisi, la intensitat de la desocupació,
l‟atur de llarga durada, la precarietat laboral i la devaluació salarial provocada per
les reformes laborals en els darrers anys, juntament amb l‟evolució demogràfica,
han contribuït a situar el sistema de Seguretat Social en dèficit, molt abans del
previst.
Necessitem augmentar els ingressos de la Seguretat Social per garantir el seu
finançament suficient, estable i sostenible, possibilitant la recuperació del poder
adquisitiu dels i les pensionistes. La suficiència de les pensions i la solidaritat
intergeneracional i territorial i l‟equitat han de retornar al sistema de protecció social.
En aquest sentit, la proposta del govern del Partit Popular d‟ampliació del període
de càlcul de les pensions a tota la trajectòria de cotització, no s‟adequa, ni en la
forma ni en el fons, al debat de les propostes i el consens que requereix el sistema
de pensions. Ara bé, en el cas que aquesta proposta s‟abordi de manera rigorosa
en el marc de la comissió, cal condicionar el període de càlcul del conjunt de
cotitzacions laborals, a què el treballador o treballadora pugui escollir els seus
millors anys de cotització.
La prioritat es fonamenta en dues qüestions, l‟assoliment d‟amplis consensos
socials, en el marc del Pacte de Toledo, per garantir la sostenibilitat i la suficiència
del Sistema de Pensions i la millora de la qualitat de l‟ocupació, amb un pla de xoc
que permeti augmentar el nombre de llocs de treball i la seva qualitat i remuneració.
Per això proposem que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet demani al govern de l‟Estat que
derogui la Llei 23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l‟índex de
revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social i instar a que les
pensions es revaloritzin d‟acord amb la previsió d‟inflació prevista per al 2018, igual
o major al 1,5%.
Demanem també que es garanteixi la sostenibilitat del sistema de pensions amb la
introducció de finançament per via impositiva sobre la base d‟un sistema tributari
just i progressiu, que tingui en compte la capacitat econòmica de les empreses i
situï la pressió fiscal a nivells similars als altres països del nostre entorn.
Per últim, demanem derogar les reformes laborals que han rebaixat els salaris
empobrint les classes treballadores, han abaratit l‟acomiadament indefinit i han
facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint ocupació en el sector públic i privat.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín, a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a
continuació a la resta de representants dels grups.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la 36, la voto favorablemente y la 37, por los motivos de antes,
pues abstención también.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 36 de la xarxa d‟autobusos i de la 37, com he exposat
anteriorment, en contra. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. Respecto a la moción 37, como hemos comentado al
principio del Pleno, en contra, y sobre la moción 36, la votaré a favor pero sí que me
gustaría hacer un poco un comentario sobre la moción en el ámbito de que creo
que es el momento además adecuado, ya que van a venir cambios, van a venir las
nuevas paradas de L10 y algunos cambios más en la movilidad metropolitana,
como para tener un poco la visión más de conjunto no solo de estas líneas que es
un poco a pedazos, trabajar un poquito a parches.
No solo el problema en esta ciudad. La línea 12 funciona relativamente bien, la 14,
la 16 sí que se pueden hacer algunos cambios pero también tenemos líneas que
son totalmente inadecuadas para la realidad metropolitana que tenemos hoy, como
la 52 y la 82, por ejemplo. Sí que es verdad que la línea LH1 y LH2 tienen ciertas
deficiencias, pero creo que también quizá esa misma visión de conjunto nos haga
darnos cuenta si realmente necesitamos una línea LH3 o… es decir, al final está
bien el espíritu de la moción por eso la votamos a favor, pero sí que creo que
llegado el punto en que estamos ahora, es necesario tener una visión mucho más
global de lo que son las necesidades en el transporte público, también teniendo
más en cuenta la intermovilidad porque se nos abre un escenario nuevo en la
ciudad, a partir del próximo año, esperemos que con la apertura de las nuevas
estaciones de la línea 10.
También respecto a lo que cuando ustedes hablaban del carril bus también, el tema
del carril bus es un tema que no se puede abordar de una forma individual hoy en
día, porque hoy en día comparte espacio con bicicletas, comparte espacio con… o
queremos que comparta espacio con bicicleta y queremos que comparta espacio
también con vehículo privado, y que a la hora de plantear ciertos carriles bus pues
bueno también habrá ya que plantear, hacer una visión genérica de cómo van a ir
estos nuevos carriles en el caso de que tengamos espacio incluso para hacerlo,
que tampoco es que tengamos mucho espacio para hacer carriles bus en nuestra
ciudad.
Pero bueno, compartiendo un poco la base y el espíritu de la moción, la votaré a
favor y era solo hacer esos comentarios. Gracias.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, votarem a favor de la 36 i votarem per separat la 37.
Ja ho hem comentat en l‟argumentari que hem exposat a la moció anterior
presentada pel PSC, amb l‟adhesió de CiU.
Bé, de la mateixa manera que feien en aquella, aquesta tampoc, al nostre entendre,
no qüestiona les pensions privades, no qüestiona l'aprovació de l‟article 135 de la
Constitució, no qüestiona la reforma laboral i de les pensions del PSOE, només les
del PP.
De nou, per a nosaltres, els autèntics referents de la defensa del sistema públic de
les pensions, tornen a ser la Marea Pensionista. I no tornarem, perquè ja les hem
llegit abans, no tornarem a llegir quines són les seves propostes que nosaltres
assumim i que ens agradaria que haguessin aparegut en les diferents mocions
sobre el tema, que avui s‟han presentat, i aquestes serien les que haguéssim votat
favorablement.
Votem a favor de l‟acord tercer i en contra de la resta. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata, votem a favor de les dues mocions.
En quant a la 36, per la xarxa d‟autobusos, ens sembla una bona moció atès tot
aquest recorregut que es fa per millorar-lo, i en el tema de les pensions, a l‟igual
que les altres, vull dir, crec que és imprescindible recuperar el consens del pacte de
Toledo, recuperar que es cobri l‟IPC en la regularització de les pensions per a l‟any
2018, i si fos possible hauríem de demanar més i recuperar tot el que s‟ha perdut.
I afrontar doncs que el sistema actual de pensions trontolla i alguna cosa haurem de
fer per reprojectar-lo perquè a dia d‟avui, vull dir, hi ha una gran població de 45-50
anys amb una vida laboral llarga, que segurament afrontaran amb dificultat doncs
amb l‟actual sistema, amb dificultat poder arribar a les pensions. No és només el
problema que tenen els pensionistes actualment, sinó la projecció de gent que en 5,
10, 15 anys hi ha d‟arribar i serà difícil arribar amb la llei actual, perquè per molt que
es calculi una pensió amb els barems actuals, possiblement la caixa de les
pensions no podrà donar cobertura al pagament d‟aquestes pensions.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la primera moció, la 36, votarem a favor. Creiem que és important
plantejar mesures per millorar la mobilitat de la ciutat, millorar la eficiència de les
línees existents, aprofitant també aquestes noves línees de metro i la resta de
transport públic existent a la ciutat.
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I sobre la moció 37, també la votarem a favor. Ja ho hem dit abans, i tindrem
oportunitat d‟aprofundir també després en una altra moció, creiem que és important
garantir la sostenibilitat de les pensions i revertir les reformes dels governs
espanyols que estan posant en perill precisament la continuïtat de les pensions.
Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres, la 36, votarem a favor. I la 37, ens abstindrem.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno, la 36, obviamente la vamos a votar a favor, y la 37, bueno,
yo creo que ya he explicado un poco lo que pensamos nosotros con respecto a
las… como se repiten las mociones, pues a veces son casi los mismos argumentos.
El tema de las pensiones no nos basta con políticas de parcheo y demás, hay que
llegar a una solución definitiva.
Aquí en esta moción, y por eso nos abstenemos, no votaremos en contra porque
algo de razón hay, pero no da soluciones definitivas a lo que nosotros creemos que
verdaderamente preocupa a quien tiene que recibir las pensiones. Es estar
tranquilo que en el futuro va a tener más o menos consolidado, más o menos no, va
a tener consolidados los derechos que ya ha adquirido con las pensiones.
Esta moción mezcla la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la
actualización del poder adquisitivo de las pensiones que obviamente, como mínimo,
es bueno que se vaya recuperando el poder adquisitivo, que no se vaya a menos.
Lo cierto es que durante un periodo de tiempo más o menos largo, los pensionistas
han perdido poder adquisitivo, alguno. Desgraciadamente hay otros colectivos que
han perdido bastante más, fruto de políticas de precariedad en el empleo y de falta
de empleo, ya no solo precariedad. Hay gente trabajando que es infinitamente
pobre.
Entonces claro, a veces uno tiene a veces, en fin, puede tener la tentación de votar
las mociones por lo que se pueda decir aquí en el enunciado, en lo que se titulan
porque tengo que decir, Ciudadanos o cualquier partido vota en contra o se
abstiene en esta moción si atiende uno al título de la moción porque no se
corresponde con lo que se pone luego en toda la exposición de la parte expositiva.
Y aquí lo que vemos es que hay, pues bueno, unas buenas intenciones que, en fin,
que van en la dirección de intentar paliar. Pero nosotros lo que entendemos que
más que a base de mociones y de gestos, lo decía antes, hay que ir a ponerse de
acuerdo, los partidos, en algo tan importante como esto sin politiqueo, sin
politiqueo, sin entrar en que si tú eres más de derechas o más de izquierdas, o más
de centro o más de aquí o más de allí, esto… no cabe el politiqueo aquí. Cabe
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solucionar el problema a quien lo está sufriendo y el que el futuro ve que lo puede
sufrir si cabe aún más.
Los pensionistas durante mucho tiempo han sido casi los héroes de la crisis. Han
salvado a muchas familias. Fruto de eso, de tener que salvar esas familias por la
precariedad económica en la que caían sus hijos, familiares, es precisamente el
problema. Sueldos muy bajos, paro, han tenido que recurrir a los pensionistas que
han sido los auténticos héroes que han resistido, mantenerse y al mismo tiempo
mantener a sus familias.
Pero claro, las consecuencias son que había paro, que había precariedad, que
había bajas cotizaciones y ha ido erosionando, también el PP ha hecho ahí alguna
jugada mal hecha porque ha tirado de la caja de las pensiones para otras
cuestiones que no debía haber hecho nunca, y en cualquier caso, todo esto es
darle vueltas a lo mismo porque en definitiva lo que hace falta es que nos
pongamos de acuerdo en el pacto de Toledo, para abordar una solución que sea
más o menos definitiva a medio y largo plazo.
Y lo decía antes, y no pasa por ocurrencias de… pues que los bancos paguen, que
también han de pagar, se les ha de apretar, que devuelvan lo que nos deben, pero
al final la acción tiene que ir mucho más allá de eso, de un tema puntual porque
seguramente los bancos no pueden sostener solo ellos el sistema de pensiones,
necesita bastante más potencial para que al final haya seguridad de que las
pensiones no van a fallar nunca. Y eso supone, como digo, esta administración
adelgazarla porque tiene muchos gastos, porque es una administración que está
hiperdimensionada porque sobran muchas instituciones, porque sobran muchos
chanchullos que hay por ahí.
Y si al final conseguimos, y eso sería un ahorro, no para hoy sino para el futuro
porque no habría que reproducirlas, seguramente tendríamos vía menos gastos,
unas cantidades muy importantes que deberían ir a parar a la caja de las pensiones
porque ya se ve que mientras tanto va ser imposible mantenerlas, incluso le irán
perdiendo el poder adquisitivo si seguimos con la precariedad laboral, con la falta
de… hacen falta como mínimo dos millones y medio o tres más de cotizantes, y con
sueldos por encima de la media de lo que se está cobrando hoy. Y aún así, no
sabemos lo que puede pasar en el futuro y estar al albur de crecimientos o no
crecimientos económicos porque son ciclos, la economía.
Y yo creo que una de las mejores maneras es intentar hacer una administración
más ligera, quitarle peso y ahorrar. Ya sé que me pongo pesado, Sr. Fran Belver,
ya lo sé, pero es lo que pienso. Es que como hacía usted así, como diciendo, ay
madre mía, pero en fin, no pasa nada. Es verdad que repito el discurso que he
dicho antes.
Mire, si somos capaces de ponernos de acuerdo y no hacer politiqueo, todos los
partidos, hay temas que son fundamentales, el tema de las mujeres, por ejemplo, el
tema de las pensiones, el tema de la sanidad, el tema de la educación, ahí estamos
condenados a entendernos, estamos condenados a entendernos.

…/…

177

Y en el pacto de Toledo tenemos que hacer un esfuerzo para acabar pronto con
soluciones de futuro y parece que no, que cada uno va a la suya y mete, lo que yo
reitero por tercera vez o cuarta, el politiqueo. Hay que hacer política de verdad,
política con visión de futuro y no de parcheo, y, sobre todo, que sepamos
entendernos en cuatro pilares básicos que hoy ya no niega nadie, nadie, ni la
derecha más rancia los puede negar. No los puede negar porque los ciudadanos lo
que quieren es vivir en un estado socialmente avanzado, y que los pilares básicos
del estado del bienestar seamos capaces, todos los partidos al margen de ideas y
de politiqueos, de ponernos de acuerdo.
Y eso es lo que creo que hay que hacer, y eso es lo que quiere hacer Ciudadanos,
hablar en serio, no ir a las manifestaciones para que nos vean en esa corriente que
de momento puede caer más o menos simpática, pero que al final si no nos
ponemos de acuerdo, si no abordamos el problema con cimientos de futuro, no
habremos hecho absolutamente nada, nada más que politiqueo.
Nosotros, obviamente, como no queremos el politiqueo, y lo que queremos es que
se solucione y llevarlo al Parlamento para tomar decisiones, en función de lo que se
acuerde en el pacto de Toledo, que tiene que ser rápido, de momento nos vamos a
abstener para ver si somos capaces de entendernos ahí en el pacto de Toledo y
hacer políticas de verdad. Muchas gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, per la moció 36 del transport públic. Dir d‟entrada que la votarem a favor,
evidentment, no hi ha...
Ara, jo crec que cal una reflexió més general, com deia el company Rafa, sobre què
suposa la intermodalitat, perquè després veurem una altra moció en la qual alguns
dels aspectes del transport públic de la ciutat sembla que no s‟entenguin bé.
Jo diria que, en la moció que vostès plantegen, estem en condicions de poder
garantir que pràcticament totes les mesures aniran endavant. L‟àrea metropolitana,
que saben vostès que és l‟entitat finançadora de les qüestions del transport públic,
aquest any ve fent i farà un esforç per acabar de completar la xarxa que tenim.
El resultat d‟això probablement no serà tan òptim com tots voldríem, però crec que
ens podem apropar a freqüències de 15 minuts, que estarien força bé per a tota la
xarxa de la ciutat. En algun cas és possible que triguem una mica més, però crec
que això serà possible durant aquest any.
És evident que en algunes altres qüestions que vostès plantegen, com és el tema
de les marquesines i demés, estem pendents d‟un contracte i per tant també es
faran durant aquest any i a més a més jo crec que hem de ser conscients que el
transport de superfície a la ciutat és un transport molt solidari. Posar en contacte a
molta gent i sobretot a la gent més gran que per diferents raons, una d‟elles és per
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la proximitat, utilitza molt el transport de superfície, tant la gent gran com els
escolars.
El govern, nosaltres, com a govern de la ciutat, som uns impulsors decidits d‟aquest
tipus de transport. Participem des del programa de mobilitat de la ciutat, en
projectes com l‟ESPRIT, la xarxa compartida de vehicles carsharing, hem treballat
en la xarxa bàsica de vianants, en la xarxa cicable i altres propostes, de tal manera
que la realitat del transport de la ciutat sigui una realitat molt intermodal i molt
reforçada per l‟element bàsic del transport públic perquè no oblidem, aquí hi ha una
qüestió de la que a vegades surem una mica però que a sota de tot això és molt
important, la qualitat de l‟aire que respira la ciutadania i per fer això s‟ha de retirar,
evidentment, en un cert ordre un parc de vehicles que en alguns casos és gran i
vell, les dues coses.
Per tant, els hi votarem a favor i agraïm a tots els grups que també penso que han
fet un esforç per consensuar aquesta moció.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per la nostra posició respecte a la moció número 37. La
veritat que aquesta moció, tant en la part expositiva com després amb els acords,
és molt coincident amb bona part de la moció que presentàvem nosaltres
anteriorment, en punts anteriors, per tant la votarem favorablement.
Insistir una altra vegada en el mateix, les pensions. Hi ha dues qüestions, una és
l‟actual sistema respecte dels actuals pensionistes, i una altra és la perspectiva que
es genera per a les properes generacions que hem d‟arribar a aquesta situació, i
que si no fem alguna cosa ja, a curt, mig termini, serà dificultós.
I després aprofitar per dir també alguna cosa respecte d‟algun comentari que s‟ha
fet. No entenc que té a veure la millora del mercat laboral i, per tant, l‟increment dels
salaris i millora dels llocs de treball amb que s‟aprimi l‟administració. No ho entenc.
No sé veure la comunicació entre una cosa i una altra.
Tenim clar que la Seguretat Social no participa dels pressupostos generals de
l‟Estat sinó que s‟alimenta directament de cotització i de nivell impositiu. No forma
part d‟aquells pressupostos, per això una de les coses que es demana és que de la
bossa de la Seguretat Social hi hagi una part de coses que s‟estan pagant des
d‟aquell fons que no són pròpiament aquestes dites classes passives, que es tregui
d‟allí i vagin a parar com a despeses del pressupost general, perquè això sense que
incrementi els ingressos d‟aquesta partida d‟aquest àmbit de la seguretat Social,
sense que incrementin els ingressos al baixar la despesa serà molt més eficient. I a
més a més, té tota la coherència perquè les quotes que paguem tots els
treballadors, les treballadores i les empreses com a cotitzacions, teòricament el seu
destí ha de ser per fer front a aquestes pensions, aquestes prestacions que és per
les quals estem cotitzant tots plegats, tant empreses com treballadors i
treballadores.
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Per tant, aquells elements que no són propis de la prestació, que surtin d‟allà i que
se‟n vagin a càrrec dels pressupostos generals de l‟Estat. Aquestes són mesures
que sí que tenen a veure, el que no entenc és altres raonaments que es fan que no
entenc quina és aquesta comunicació. Una menor despesa en l‟administració
general de l‟Estat, no millora el resultat de la Seguretat Social, perquè no va contra
el pressupost, no va al pressupost.
Si el què estem pensant és que sigui el pressupost general de l‟Estat el que vagi
alimentant el fons de la Seguretat Social, és que estan pensant que el sistema és i
serà per sempre absolutament ineficaç, i que serà absolutament incapaç de ser
autosuficient. Per tant, crec que d‟entrada no podem fer una renúncia en aquesta
qüestió. Per tant, jo el què crec és que el sistema ha de ser suficient, el sistema ha
de ser eficaç, que contingui les despeses que ha de mantenir, i aquelles que no ha
de mantenir que no estiguin destinades allà, sinó que vagin a càrrec dels
pressupostos.
I ja arribats a aquesta hora, si em permeten una broma que fèiem amb el Sr.
Cristian Alcázar, per afavorir l‟aprimament de l‟administració, aquí estem de
testimonis el Sr. Cristian Alcázar i jo mateix, que hem perdut uns quants quilos en
els últims anys.

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, no si siempre hay problemas. Lo mire por donde lo mire, Sr. García,
siempre encuentra algún problema.
Abrimos otro turno de intervenciones. Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno, evidentemente nosotros somos, nuestro grupo vaya, es consciente de
que para asegurar las pensiones dignas y futuras se necesitan amplios consensos,
amplios debates y por supuesto, digamos, no es un tema que se haga de un día
para otro.
Esta moción lo que pretende es garantizar la revalorización de las pensiones este
año, en el año 2018. ¿Por qué? Pues porque muchas personas que son
pensionistas les han subido en algunos caso dos euros, mientras que la luz, el
agua, la alimentación, las medicinas va in crescendo. Mientras nos ponemos de
acuerdo, las personas pensionistas estarán perdiendo poder adquisitivo y a lo mejor
es que no pueden ni tan siquiera comer, o no pueden poner la calefacción en
invierno.
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Yo creo que, justamente, no es una cuestión de parchear sino de dar soluciones
reales y en el momento en el que están sucediendo las cosas. Después ese debate
amplio y para asegurar todas esas pensiones dignas, por supuesto, y ahí
estaremos, pero se ha de solucionar el momento presente en el cual hay
muchísimas personas que han perdido demasiado poder adquisitivo y eso no lo
podemos obviar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Hi ha alguna intervenció més per part d‟algun grup? Sinó ho
deixaríem aquí, sembla que han quedat aprovades les dues mocions, per tant
passem ja a les mocions presentades pel Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36 i 37; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 36.-

PER LA MILLORA DE LA XARXA D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que el servei d‟autobusos és un servei públic fonamental pels nostres
ciutadans que hem de fomentar des de les nostres administracions com a mitjà de
transport sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Atesos els darrers episodis de contaminació ambiental que ha patit la nostra ciutat
que, en gran part són donats per l‟ús del cotxe i les seves emissions, és urgent la
nostra actuació per prevenir aquestes situacions.
Atès el compromís de l‟Entitat Metropolitana de Barcelona, per donar un servei de
qualitat i d‟atenció a la ciutadania.
Atès que ciutats de l‟entorn, especialment Barcelona, està impulsant més línies que
connecten la ciutat de nord a sud, d‟est a oest i en trajectes diagonals, ja que
estalvien recorreguts, escurcen temps i milloren, en general, el servei i la freqüència
de pas, incrementant el nombre de passatgers.
Atès la saturació detectada en hores punta i semi-punta a les línies L14 i L12. I a la
baixa freqüència de la L16, que tot i tenir un recorregut que connecta eficientment la
ciutat té freqüències massa baixes com per a una línia de bus urbana d‟aquestes
característiques.
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l‟Hospitalet (PMUS 2015-2020) ja
mostra algunes d‟aquestes mancances.
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Atès que les línies LH1 i LH2 fan un recorregut que no aprofita tot el potencial de
les línies, allargant temps de viatge i fent menys eficient a les pròpies.
Atès que aquest darrer any, la ubicació del servei d‟urgències de l‟Hospital
Universitari de Bellvitge s‟ha traslladat de la façana de la Feixa Llarga al carrer
Residència quedant allunyat de qualsevol transport públic. La parada més
propera, codi 109280, es troba a una distància considerable per garantir uns
criteris d‟accessibilitat segura de qualitat a un centre hospitalari.
Atès que amb l‟impuls de les darreres aplicacions tecnològiques en multituds de
ciutats perquè l‟usuari conegui recorreguts temps de durada-espera, es pot
millorar el servei al ciutadà.
Atès que aquesta moció se suma a la resta de mocions presentades i aprovades
al ple d‟aquest ajuntament reclamant millores a la xarxa d‟autobusos de la nostra
ciutat com són la moció per la millora del servei d‟autobusos al barri de Sanfeliu i
la moció per millorar l‟itinerari de transport públic d‟accés a les noves urgències de
L‟Hospital Universitari de Bellvitge aprovades a l‟actual legislatura.
El Grup Municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al Ple de l‟ajuntament
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reclamar amb caràcter d‟urgència a l‟Entitat Metropolitana de
Barcelona i a les administracions que pertoquin, les mesures necessàries per a:
a) Millorar el funcionament del servei d‟autobusos de la línia L16 (itineraris,
horaris,…), especialment al seu pas per la ciutat de L‟Hospitalet de
Llobregat, així com incrementar sensiblement la seva freqüència de pas
de la línia L16 no superi els 15 minuts en dia laborable.
b) Millorar el funcionament del servei d‟autobusos de les línies L12 i L14
(itineraris, horaris,…) especialment al seu pas per la ciutat de L‟Hospitalet
de Llobregat, així com incrementar sensiblement la seva freqüència de
pas de les línies L12 i L14 o la incorporació d‟autobusos articulats,
sobretot a les hores de major afluència.
SEGON.- Reclamar a les administracions que pertoquin, la digitalització de la
totalitat de les marquesines al conjunt de la ciutat abans de final de l‟any 2018.
TERCER.- Posar en marxa la taula municipal de mobilitat per tal de d‟estudiar
noves propostes de recorregut per a les línies LH1 i LH2, així com la possibilitat de
crear una xarxa de bus de barri en la comunicació nord-sud de la ciutat i/o en
aquells sectors que hagin quedat “buits” quant a la connectivitat del transport públic,
cercant vehicles més petits que donen més mobilitat i possibilitat d‟incrementar les
freqüències de pas.
QUART.- Proposar la modificació del recorregut de les línies d‟autobusos LH1 i LH2
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per tal que tingui una parada al carrer Residència a prop de l‟entrada al servei
d‟urgències de l‟Hospital Universitari de Bellvitge.
CINQUÈ.- Instem a l‟Ajuntament que la Taula Municipal de la Mobilitat estudiï la
creació de nous Carrils BUS a la ciutat.
SISÈ.- Instem a l‟Ajuntament a l‟execució urgent de les mesures aprovades en ple
sobre la millora de la xarxa d‟autobusos en el barri de Sanfeliu.
SETÈ.- Donar trasllat a l‟Entitat Metropolitana de Barcelona, a l‟autoritat del
Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell de
Ciutat, a l‟empresa Baixbus i a les associacions de veïns de L‟Hospitalet i la
CONFACV.

MOCIÓ 37.- PER
A
LA
GARANTIA
DE
SUFICIÈNCIA
REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS PER A L'ANY 2018.

DE

LA

Les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de nou
milions de pensionistes i de les seves famílies, havent-se constituït durant la crisi
com un dels elements que han contribuït a sostenir a moltes famílies en la difícil
situació econòmica de Catalunya i d‟Espanya i que tant a afectat a la ciutadania de
L‟Hospitalet de Llobregat. No obstant això, i malgrat la baixa inflació registrada en
els últims exercicis, des de l'any 2009 les pensions públiques han vist limitada la
seva revalorització, primer amb mesures anuals el 2011 i 2012 que els van fer
perdre poder adquisitiu, després amb una reforma integral en 2013, del sistema de
revalorització, que va trencar unilateralment el Pacte de Toledo. L‟esmentada
reforma del 2013 que introdueix el factor de sostenibilitat (vinculant la prestació a
l‟esperança de vida, a partir de l‟any 2019) i especialment la inclusió de l‟índex de
revalorització desvinculat de l‟increment de l‟IPC, signifiquen una rebaixa
programada del poder adquisitiu de les pensions, que s‟ha concretat, per als anys
2016 i 2017, en una pèrdua del 2,3% per al milió i mig de pensionistes catalans i
catalanes. Enguany mentre les pensions tindran una revalorització del 0,25%, les
previsions d'inflació, tant públiques com privades, preveuen un creixement dels
preus del 2018 de l‟1'5%.
D'altra banda, l'actual situació del sistema de Seguretat Social exigeix una actuació
urgent i compromesa amb la seva funció social. La gravetat i durada de la crisi, la
intensitat de la desocupació, especialment l‟atur de llarga durada, i el deteriorament
de les condicions laborals d'un gran nombre de persones que ha registrat el nostre
mercat laboral en els darrers anys, juntament amb l'evolució demogràfica, han
contribuït a situar el sistema de Seguretat Social en dèficit, molt abans del previst.
Com ha reconegut l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF),
aquesta situació està relacionada amb la devaluació salarial provocada per la
reforma laboral, xifrant en 15.000 milions d'euros (1,5% del PIB) l'impacte que ha
tingut en la previsió de les cotitzacions del Sistema de Seguretat Social.
Per això, resulta urgent anticipar mesures de reforç de l'estructura d'ingressos del
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sistema, de manera que amb això es garanteixi el seu adequat finançament, i la
seva revitalització, sostenibilitat i estabilitat, alhora possibilitant la recuperació del
poder adquisitiu dels i les pensionistes. La suficiència de les pensions i la solidaritat
intergeneracional i territorial i l‟equitat han de retornar al sistema de protecció social.
En aquest sentit la proposta de la ministra d‟Ocupació i Seguretat Social Fàtima
Báñez d‟ampliació del període de càlcul de les pensions al conjunt de la trajectòria
de cotització dels treballadors i treballadores no s‟adequa ni en la forma ni en el
fons al debat, les propostes i el consens que requereix el Sistema de Pensions. Ara
bé, en el cas que aquesta proposta s‟abordi de manera rigorosa en el marc de la
Comissió, cal condicionar el període de càlcul del conjunt de cotitzacions laborals, a
què el treballador o treballadora pugui escollir els seus millors anys de cotització.
Alhora estimem que l‟espai per presentar propostes de reforma del Sistema de
Pensions és el Pacte de Toledo, i que la prioritat ha de ser garantir la suficiència i
sostenibilitat de les pensions.
No es tracta doncs, de recuperar els millors moments de cotització, sinó de fer
polítiques que millorin les cotitzacions amb l‟objectiu de garantir els ingressos que
necessita el sistema.
Per tant la prioritat es fonamenta en dues qüestions: la millora de la qualitat de
l‟ocupació, i l‟assoliment d‟amplis consensos socials, en el marc del Pacte de
Toledo, per a garantir la sostenibilitat, però també la suficiència del Sistema de
Pensions.
Així mateix en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo caldrà prioritàriament
garantir la sostenibilitat del Sistema de Seguretat Social mitjançant una millora
d‟ingressos, dotant de major progressivitat i adequació la cotització, amb un
augment de les seves bases màximes; l‟equiparació de les bases de cotització dels
autònoms al Règim General; l‟augment temporal d‟alguns percentatges de la
cotització, reforçant el principi de separació de fonts de finançament, per a no
gravar el sistema de pensions amb la despesa de l‟Administració de la Seguretat
Social, i paral·lelament executar un pla de xoc que permeti augmentar el nombre de
llocs de treball i la seva qualitat i remuneració.
Per tot això, el grup d‟ICV-EUIA-PIRATES-E, proposa al ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 17 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
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i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 3
vots en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al govern de l‟Estat a derogar la Llei 23/2013, de 23 de
desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'índex de revalorització
del Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 17 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 3
vots en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al govern de l‟Estat a revaloritzar les pensions d'acord amb la
previsió d'inflació prevista per al 2018, no inferior al 1,5%.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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; amb 2 vots en
contra dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
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representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar al govern de l‟Estat a garantir la sostenibilitat del sistema
de pensions amb la introducció progressiva de finançament per via impositiva
en el cas que sigui necessari, sobre la base d'un sistema tributari just i
progressiu que tingui en compte la capacitat econòmica de les empreses i situï
la pressió fiscal a nivells similars als de altres països del nostre entorn.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 17 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 3
vots en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Instar al govern de l‟Estat a derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10
de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (la reforma
laboral) que ha rebaixat els salaris empobrint les classes treballadores, ha
abaratit l‟acomiadament indefinit i ha facilitat els acomiadaments col·lectius,
destruint ocupació en el sector públic i privat.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 17 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 3
vots en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
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moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al Ministeri de Empleo y Seguridad
Social, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als
sindicats de CCOO i UGT a la Federació d‟associacions de veïns i veïnes de
l‟Hospitalet, a les associacions de veïns i veïnes de l‟Hospitalet de Llobregat.
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 POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 38 i 39, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Pedro Alonso.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Moció 38, moció de apoyo y respaldo a les forces i cossos de seguretat de l‟Estat
como garantes de l‟estat de dret i en favor de l‟equiparació salarial pels cossos
aquests de seguretat de l‟Estat en front els mossos. Això n‟és una.
I l‟altra és una moció per assumir el compromís per l‟igualtat d‟oportunitats entre
mujeres y hombres. Aquesta moció és la que referíem que podríem haver inclòs
tots junts, els sis, i no hi hagués tot el debat que hi ha.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las dos.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En contra de les dues.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, pues votaré en contra de los dos, por supuesto, y
algunas apreciaciones también.
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Ustedes hablan, moción de apoyo y respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado como garantes del estado de derecho. Las fuerzas del estado no son
garantes del estado de derecho. Ni lo son ni lo serán gracias a las leyes y al
aparato legislativo, que ese sí que es el garante del estado de derecho en nuestro
país.
Más allá de eso, yo hace unos días, y mira, también por quitarle un poco de hierro
al asunto, vi a un concejal precisamente del PP de Santiago, creo que era, que iba
a denunciar la contaminación que había en un rio y se ponía en la ribera del rio y
cogía trozos de plástico, les hacía la foto y los volvía a tirar al rio. Y cogió un trozo
de papel y cogía, lo enseñaba para la foto, y lo volvía a tirar al rio.
Y ustedes es más o menos lo que están haciendo últimamente en este Pleno.
Vienen con mociones de las cuales ustedes son competentes como gobierno para
hacerse la foto, y para tirarnos la basura que están organizando aquí en nuestro
país, para tirárnosla aquí en medio del Pleno para que nosotros valoremos.
El apoyo y el respaldo a las fuerzas de seguridad, pues todo el que ustedes
quieran, pero los que tienen la competencia para que tengan la misma
consideración y el mismo salario que otros cuerpos de seguridad del estado, pues
son el gobierno del estado, que me parece que lo forma el PP hasta ahora, y
seguramente Ciudadanos, que va con ellos a las manifestaciones, también les
apoyará en este sentido.
Y respecto al de la mujer, pues es un poco como el Pleno pasado. Parece que
vengan a cachondearse aquí del personal al Pleno. Ustedes hablan de unas
condiciones de España, como vamos, que esto es la panacea de las condiciones de
igualdad entre mujer y hombre, para después decirnos todo lo contrario justamente
en la misma moción. Pues mire, no participamos en estos postureos políticos del
Partido Popular de l‟Hospitalet. Votamos en contra de las dos mociones. Gracias.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, en contra de les dues. Només dir que resulta tan còmic com ofensiu, el cas de la
segona, molt més per descomptat per a les dones de l‟Hospitalet, que sigui el
mateix Partit Popular que va utilitzar la baixa per maternitat com a eina de lluita
política, el mateix PP que defensa els interessos de l‟església més masclista i
opressora contra els drets de les dones, i mai ha votat cap punt a favor de retirar
privilegis a l‟Opus Dei, per exemple.
El mateix PP de Rajoy que fa un mes va declarar que no calia ficar-se amb la bretxa
salarial per raó de gènere. Aquest PP que els hi ha robat a les dones d‟entre 16 i 18
anys, també a les noies de l'Hospitalet, el seu dret reproductiu de decidir amb plena
llibertat la interrupció voluntària del seu propi embaràs.
El PP que ens té acostumades a expressions i a politiques masclistes, el PP que

…/…

188

durant anys i anys es va negar a parlar de violència de gènere o masclista i volia
camuflar-la sota l'anomenada violència domèstica. Aquest PP, ara presenta una
moció com aquesta, suposadament en defensa de les dones.
Bé, la qüestió és en el principi d‟igualtat de tracte i d‟oportunitats. Cal aplicar o
integrar de forma activa i transversal, a totes i qualsevol de les polítiques, la visió de
gènere, teoria feminista, per aconseguir una veritable solució als omnipresents
desequilibris entre homes i dones, i no pas parlar d'igualtat, d'igualtat d'oportunitats
o de tracte, com a conceptes buits de realitat sense la diagnosi correcta prèvia.
Perquè vivim en una societat patriarcal on aquestes diferències son estructurals. I
això significa que el sistema mai voldrà canviar les estructures perquè s‟esfondraria.
El capitalisme sustenta el seu sistema i els seus beneficis, a costa de les milers i
milers d'hores de feines de cura no remunerades i portades a terme per les dones. I
també sobre els pilars de la família, on el repartiment de les tasques igualment és,
evidentment, desigual o sexista.
Per això, quan es diu que els homes hem de treballar plegats també per corregir el
desequilibri de gènere, és veritat. Tenim el deure, primer de tot, de reconèixer els
nostres privilegis que ens són donats tan sols pel simple fet de ser homes. I en
segon lloc, estar disposats i fer-ho, fer un pas enrere i renunciar a privilegis. I
aplicar-ho a totes les nostres esferes vitals, laboral, personal, política, activista, etc.
Però sobretot, sentir i treballar sota les línies i eixos estratègics que ens marquin els
moviments feministes. Gràcies.

Essent les 21:47 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 del Partit Demòcrata, respecte de les dues mocions. Sobre la moció 38 se‟m
fa difícil no dir certes coses, més enllà de que qui ha de garantir l‟estat de dret és
qui l‟1 d‟octubre aquí no ho va fer. Però no és una cosa que digui jo, és una cosa
que es va evidenciar a l‟Hospitalet de Llobregat i a altres llocs, quan d‟una manera
impopular aquestes forces i cossos de seguretat no van garantir la seguretat de
gent que democràtica i pacíficament van sortir a votar.
I segurament això ho deuen... no serà la última vegada que ho facin, com ja s‟està
veient. Però més enllà del que en el fons diu la moció, de garantir una igualtat
salarial i tal, també hauríem d‟entendre que quan la gent demana equiparació en
certes coses, el què hauria de veure és quins beneficis previs tenen certs cossos de
l‟estat que no tenen els dels mossos per equiparar-ho. Per tant, no entrarem en el
debat de fons, vull dir, la votarem en contra.
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En quant a la moció per assumir el compromís per l‟igualtat d‟oportunitats entre
dones i homes, ens abstindrem. El mateix que hem dit abans en una altra moció,
creiem en la bona voluntat del títol de la moció però no en el contingut ni en els
acords, atès que hi ha altres mocions que s‟han presentat aquí, o que es
presentaran, que responen millor a l‟àmbit que es demana i que nosaltres ens
sentim més identificats a l‟hora de votar-ho.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Bé, sobre la moció número 38, que presenta el Partit Popular, amb el seu redactat
en alguns punts es dibuixa que la situació de les dones és immillorable gràcies a les
polítiques que ha fet l‟estat del Partit Popular, és a dir, totalment una ciència ficció,
perquè l‟acció del govern del Partit Popular,durant aquests anys, en aspectes
concrets i de manera molt ràpida, ha significat retallar el pressupost de polítiques de
foment de la igualtat amb més d‟un 40 % des de l‟any 2011.
Són els responsables de que les dones siguin les que tenen més contractes en
precari, de que existeixi la bretxa salarial gràcies a les reformes que ha fet el Partit
Popular. I també, el Partit Popular, ha dotat de manera insuficient, tal i com han
denunciat les diferents entitats feministes, la partida contra la violència masclista.
I sobre la moció 39, de suport a les forces de seguretat a l‟estat, votarem en contra.
Nosaltres no votarem a favor d‟un cos que té entre els seus membres alguns
salvatges que criden, “a por ellos”. I no votarem a favor d‟un cos que practica una
violència sense precedents contra milers de persones que volen votar de manera
pacífica, que volen exercir el seu dret a decidir, tal i com van fer el passat 1
d‟octubre. Per tant, per aquests motius votarem en contra d‟aquesta moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosotros votaremos en contra de la moción 38, y también votaremos en contra de
la 39. Especialmente la 39, nos parece que es otro de esos ejercicios de cinismo a
los que nos tiene habituados el Partido Popular.
Porque es que, claro, traen una moción a un ayuntamiento que tiene unas
competencias limitadas en todo esto que están ustedes planteando. Ustedes
gobiernan el estado, ustedes recortan servicios, entre ellos planes de igualdad y
protecciones a mujeres maltratadas.
No sé, llega un momento que dices, bueno, no podemos votar a favor una moción
de un Partido Popular que está haciendo eso mientras está gobernando. No lo
podemos aceptar, incluso ya cuando hablan ustedes de igualdad, pues mire, la
ministra de igualdad en su gabinete solo tiene hombres para elaborar las políticas.
Por lo tanto, me parece que tienen que empezar por su casa, y luego después dar
lecciones a los demás.
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Essent les 21:52 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. Bueno, nosotros votaremos a favor de la primera moción, como no puede
ser de otra manera, lo que pasa es que, claro, sí que tenemos que decir al Partido
Popular que hay que tener un poco más de cuidado con lo que se trae aquí a este
Pleno, en coherencia con lo que hace el gobierno central.
Tiene usted razón, nosotros vamos a votar esa moción a favor porque nos parece
de justicia que haya equiparación salarial con otras fuerzas de orden que hacen un
trabajo muy similar, entonces no es normal que estén cobrando un 30 % menos de
su salario.
Por tanto, votaremos a favor, pero claro, oiga, aplíquense ustedes la historia porque
le están diciendo ahora mismo que no, después de haber llegado a un preacuerdo.
O sea, me parece de una incoherencia total que ustedes, supongo que se han
enterado, porque son gente que está en política, ustedes tienen que ver lo que está
haciendo el gobierno central.
Les están diciendo primero que sí, pero ya veremos, luego después va por el
camino quitándole, hasta que al final han roto las negociaciones porque no son
capaces de mantener los acuerdos previos a los que se había llegado de hacerlo en
tres veces, porque es verdad que no se soporta los presupuestos de una vez, 500
millones, 500 y 500. Después de parecer que estaba el acuerdo hecho, ahora dicen
que no, donde dije digo, digo Diego. Hombre, no es fiable un gobierno así. No es
fiable y eso que tienen buen rollo con las fuerzas de seguridad, que si llegan a
tenerlo malo, pues no te digo nada.
Ustedes traen una moción aquí, que nosotros vamos a votar, pero tengan un poco
de coherencia, hombre. Díganle ustedes al gobierno de la nación que cumpla y que
lo haga. Nosotros sí que estamos a favor de la equiparación salarial, sin ninguna
duda además, desde el principio, y por eso votamos a favor pero en fin, que le
vamos a hacer, cada uno tiene la coherencia que tiene.
Y mire, en cuanto a la otra moción, pues mire, también la vamos a votar a favor, ¿y
sabe por qué? Porque al final a pesar de que es verdad que no se pueden ustedes
poner muchas flores por lo que al final hacen, porque no son ustedes precisamente
los que garanticen muchas cosas con lo que hacen, sí es cierto que de la lectura de
la moción yo no puedo votar en contra y la voy a leer, lo que dicen, a ver, ¿es esta?
Bueno, muy bien, no hay prisa hombre, tranquilos, compromiso de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, naturalmente, ¿quién puede decir que no a
eso? Pero luego la parte expositiva hacen aquí una serie de números y tal, bueno,
diagnósticos que bueno, que seguramente estarán bien, si ustedes lo han hecho no
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tengo por qué dudar, que si el 82 % de las mujeres, la media 678, seguramente
esos datos estarán bien, por no repetirlo todo.
“Pero vamos a la parte de lo que ustedes quieren que les votemos. Mire, reducir
desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la economía con especial
incidencia en las desigualdades retributivas”. Claro que sí.
“Apostar por mejorar la empleabilidad de las mujeres en un mundo laboral en
transformación. Una mujer con empleo es una persona independiente en lo
económico y la mejor garantía de que disfruta de sus derechos”. Claro que sí.
“Defender la promoción laboral de la mujer. Tan importante como acceder a un
empleo es crecer en él. Del desarrollo profesional depende la asunción de nuevas
responsabilidades y terminar con la brecha salarial y en las pensiones”. Claro que
sí.
“Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral
para mujeres y hombres, conciliación y corresponsabilidad no son cosas solo de
mujeres, son la mejor herramienta que tenemos para construir una sociedad más
justa, si solo concilian las mujeres, la desigualdad aumenta”. Claro que sí.
“Erradicar la violencia que sufren las mujeres, las manifestaciones más extremas de
desigualdad, el origen de la violencia de género es el machismo y la desigualdad, y
desde la unidad conseguida en el pacto de estado contra la violencia de género,
mejoraremos la protección y el apoyo a las víctimas de la sociedad, de toda la
sociedad”. Claro que sí, pero hay que creérselo, no escribirlo, creérselo.
“Potenciar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y
social, y el desarrollo de puestos de responsabilidad hasta conseguir la igualdad
total. No se trata de tomar las instituciones sino de acceder a ellas en condiciones
de igualdad con respecto a los hombres”. Claro que sí.
“Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del
sistema educativo”. Claro que sí.
“Promover los medios necesarios para la inclusión social y laboral de las mujeres
con discapacidad”. Claro que sí.
Integrar plenamente el principio de igualdad, mire, hay una serie, tres o cuatro más,
por no alargarme, que todas hay que decir, claro que sí.
Otra cosa es que nos lo creamos, la voluntad de hacerlo pero si ustedes que la
proponen se lo creen, para mí, como es aquí donde tengo que apoyarlo, lo vamos a
apoyar.
Pero díganselo a su gobierno, que esto que ustedes dicen aquí lo hagan, porque no
vale que ustedes ganen una moción aquí porque yo me crea su buena voluntad, la
de ustedes, que son señores del PP, pero son personas independientes en su
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forma de pensar, y seguramente usted lo hacen con el corazón y con voluntad de
que esto sea así. Pero díganselo a los que tienen el poder hoy para que se lo crean
también, porque no lo veo.
En cualquier caso por ustedes porque esto es todo, claro que sí, nosotros vamos a
votar a favor. Muchas gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, a ver, la moción número 38 se la votaremos a favor porque entendemos que
está hablando de condiciones salariales y, por tanto, entendemos que han de ser
igualitarias entre todas las personas que, como funcionarios públicos, se dedican al
bien de la seguridad colectiva.
Por tanto se la votaremos a favor, pero déjeme decirle alguna, o plantearle alguna
cuestión. El ministerio, el ministro que se ha reunido en la mesa sectorial con los
sindicatos para hablar, por ejemplo, de un tema como es el de las jubilaciones
anticipadas de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, nos hubiera
gustado que nos hubiera consultado a los ayuntamientos, especialmente a los
alcaldes, que son los que al final se van a quedar sin una parte de la plantilla, y van
a tener que pagar el pato, eso contando con que estamos de acuerdo en que sea
así.
Por otro lado, hay alguna cuestión más que también creo que colea en este debate,
que es el tema de la desmilitarización de la Guardia Civil. También iría bien que ese
debate se abriera para que en realidad, y de una manera efectiva, todas las
personas que se dedican a la seguridad tuvieran las mismas condiciones, no solo
desde el punto de vista salarial, sino también desde el punto de vista de las
condiciones laborales.
Se la votaremos a favor por lo qué le comentábamos, pero creemos que era
necesario también, que es necesario matizar un modelo policial nuevo que dé
respuesta a las diferentes circunstancias que en este momento hay en toda
España, con respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Decir también que se ha hablado en este debate de otras cuestiones. Yo entiendo,
se lo digo claro, porque me ha parecido que a veces en esto del oportunismo aquí
disparamos en todas las direcciones, pero puestos a decir la nuestra, yo creo que
también, no atribuyamos a las personas que se dedican a la seguridad las
decisiones que no tienen, porque quien las tiene es quien las ejercita, y en este
Pleno discutimos, recuerdo del día 1 de octubre, y creo que también, al menos yo lo
dije, aquí había, o yo entendí que aquí había, una responsabilidad directamente de
quien mandaba las fuerzas y cuerpos de seguridad, no de quien ejecuta las
órdenes.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. La moció número 39. Es una moción difícil de seguir y de
entender. Han hecho una relación que además han titulado de maneras diferentes a
lo largo de la moción. Uno, qué dice la fotografía actual de la igualdad entre
hombres y mujeres en España y aportan una serie de datos. Un poco después
hablan de, dicen, son muchos los logros alcanzados, pero ello no debe hacernos
caer en la autocomplacencia. El resultado de la desigualdad en España es, y ponen
unos datos, por decirlo de alguna manera, negativos, por decirlo de alguna manera,
o digamos, mejorables. Y luego finalmente hablan de que debemos impulsar
cambios necesarios, que es la lectura que estaba haciendo antes el Sr. Miguel
García.
Pero es que sin moverte de la página te dice, uno de los logros es que por primera
vez todas las empresas del Ibex 35 cuentan con presencia femenina en sus
consejos de administración. Positivo. El resultado de la desigualdad en España es,
entre otros, que el Ibex solo tiene dos presidentas y un 20 % de consejeras.
Entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Estamos bien o estamos mal? Y como esto a lo
largo de la moción, nos vamos encontrando en el positivo y el negativo, el mismo
argumento pero dado la vuelta.
Y al final los acuerdos que nos proponen son dos, el primero que dice, en la medida
de las respectivas competencias, integrar de forma activa y transversal, ¿pero de
las respectivas competencias de quién? ¿En la medida de las competencias de las
administraciones? De los diferentes niveles…
Y luego el segundo, que es dar los traslados, le damos los traslados al gobierno de
España y al Parlamento de Cataluña ¿Al Parlamento de España no se lo damos?
¿Y al gobierno de Cataluña no? A un sitio se lo transmitimos al gobierno, al otro al
Parlamento. No acabo de encontrarle, no hemos acabado de ser capaces de seguir
la línea de coherencia del conjunto de la moción, ni sabemos exactamente qué es
lo que proponen.
Porque en el acuerdo, en el supuesto de que supiéramos a quien hacen referencia,
evidentemente los principios que dicen, integrar de forma activa y transversal el
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, sí,
especialmente en los ámbitos de acceso y promoción en el empleo, erradicación de
la violencia de género, educación, pensiones, salud, deporte, representación
política y social, investigación, desarrollo, sí pero es que eso dependerá de cada
uno.
¿Cómo podemos hacer la representación política?, ¿están ustedes dispuestos a
aprobar una ley que diga que a partir de ahora todas las candidaturas serán lo que
se llama cremallera, en todos los órdenes, en todos los sitios?, digo los
proponentes, ya sé que otros sí, que además… pero los proponentes. Claro, es que
ustedes me van a pedir a mí que haga lo que ustedes no están dispuestos a hacer.
Hombre, es que yo sinceramente, no hemos acabado de encontrarle la lógica y por
eso votaremos en contra de esta moción.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si ha alguna qüestió més. Doncs si no estic equivocada, quedaria
aprovada la primera i rebutjada la segona.
Molt bé, passem a les mocions d‟Esquerra Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 38 i 39; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 38.- DE APOYO Y RESPALDO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE DERECHO.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Sonia Esplugas
González i Pedro Alonso Navarro; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots en contra dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan en
nuestra sociedad un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades
de los ciudadanos.
Actualmente el salario del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado presenta diferencias con el resto de Cuerpos policiales que operan en
nuestro país, diferencias que están absolutamente injustificadas.
La dignificación salarial de las FCSE es una reivindicación histórica. No es justo que
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perciban una
retribución inferior a la de los agentes de otros cuerpos policiales, por tanto los
poderes públicos deben cuidar con especial interés el equilibrio en las condiciones
socio-laborales de estos colectivos tan fundamentales en nuestro Estado de
Derecho.
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El pasado 16 de enero, el Ministro de Interior presidió sendas reuniones con
representantes de los dos Cuerpos; primero el Consejo de la Policía Nacional en la
sede de la Dirección General y, posteriormente, el Consejo de la Guardia Civil en la
sede de la Benemérita. Ambas reuniones se desarrollaron en un clima de pleno
entendimiento y colaboración, y como consecuencia de ello se ha acordado la
constitución de una mesa de negociación para la culminación del proceso de
equiparación.
El Ministro de Interior presentó un principio de acuerdo en el que ofreció una
«equiparación completa, total e integral» con las policías autonómicas. La idea
sobre la que gira la oferta de acuerdo es la de “a igual trabajo, misma dedicación e
idéntica responsabilidad, le corresponde el mismo sueldo y los mismos derechos
socio-laborales”.
La implantación de unas condiciones laborales homogéneas y de unos derechos
sociales similares para todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado así como de los Cuerpos de Seguridad Autonómicos y de las Policías
Locales y de una retribución equiparable entre todos ellos, es fundamental si
queremos que la sociedad cuente con un servicio de seguridad ciudadana más
eficaz.
Por todo ello, el Grupo Municipal del partido Popular propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar desde el Ayuntamiento de l‟Hospitalet al Gobierno de España a
continuar avanzando en la consecución de un acuerdo con los representantes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que, sin desvirtuar los
elementos esenciales que definen a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, se
garantice el equilibrio entre las retribuciones y los derechos de todos y cada uno de
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de
cuerpos policiales con competencias en España.
SEGUNDO.- Solicitar al Gobierno de España a realizar el estudio necesario y, en su
caso, la aprobación de normas de carácter básico que, sin interferir en las
competencias de otras administraciones, eviten que estos desequilibrios que ahora
se trata de corregir vuelvan a producirse en el futuro.
TERCERO.- Para su conocimiento se acuerda finalmente, trasladar esta petición al
Presidente del Gobierno de España, al Ministro de Interior del Gobierno de España,
a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y a la Junta de Gobierno
de la FEMP.
MOCIÓ 39.- PARA ASUMIR EL COMPROMISO POR LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
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Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco
Javier Martín Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 40, 41, 42 i 43, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la presentació, em sembla que es reparteixen la...

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, ens dividim les mocions. Jo faré la 41 i la 42 i el Coque farà la 40 i la 43.
Sobre la moció 41, que és la moció per la creació del centre de cultura popular i
tradicional catalana. La cultura tradicional i popular catalana és un dels pilars de la
nostra identitat com a país. La nostra ciutat té una gran riquesa d‟entitats de cultura
popular catalana, com són les colles de diables, les colles sardanistes, els
castellers, els geganters, els grallers, els dansaires, els trabucaires, entre d‟altres.
La majoria d‟aquestes entitats pateixen la carència de locals per tal de
desenvolupar amb normalitat les seves activitats. Des de l‟any 2011, la
coordinadora Tro, que ha tingut també el suport de diferents entitats de la nostra
ciutat, ha plantejat a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet la necessitat de que la nostra ciutat
tingui un centre de cultura popular i tradicional, un centre similar a la Troca de
Granollers, al centre de cultura tradicional Can Canyadó de Badalona o el Centre
Artesà Tradicionàrius, o la Casa dels Entremesos de Barcelona. Una demanda que
al llarg d‟aquests set anys només ha tingut bones paraules, copets a l‟esquena, i
promeses que han quedat en paper mullat.
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És per aquest motiu que des del grup d‟Esquerra Republicana de Catalunya no
entendríem que en aquests moments on l‟equip de govern està apostant pel
districte cultural, no materialitzés aquesta proposta, aquesta demanda històrica feta
per diferents entitats de cultura popular de la nostra ciutat, per crear aquest centre
al districte cultural.
Nosaltres, des d‟Esquerra Republicana de Catalunya entenem aquest centre com
un espai per potenciar la cultura popular i tradicional del nostre país, la creació, la
producció i la formació, un centre on pugui haver sales d‟assajos per a les diferents
entitats, exposicions permanents, com podria ser, per exemple, una exposició
permanent de gegants i bestiari de la nostra ciutat, sales polivalents per a les
entitats de cultura popular, cursos i tallers, i actuacions de grups relacionats amb la
cultura popular.
Per tant, des d‟Esquerra Republicana de Catalunya, el què demanem en aquesta
moció, és que es faci aquesta realitat, aquest centre de cultura popular, que és una
demanda històrica plantejada per diferents entitats.
Sobre la moció per recuperar el poder adquisitiu de les pensions, ja n‟hem parlat
molt en aquest Ple. Però bàsicament manifestar que en aquest país s‟han
manifestat milers de persones reclamant una pensió digna. Els pensionistes estan
farts de cobrar unes pensions miserables i de que en els millors dels casos se‟ls
augmenti un o dos euros la pensió. Hi ha més cost en enviar la carta d‟aquest
augment de la pensió, que no pas realment el cost de pujada d‟aquesta pensió.
Per tant, aquest element és una autèntica vergonya que les pensions no tinguin en
compte l‟actual cost de la vida, ni tampoc l‟IPC. I això és degut a que les polítiques
econòmiques, tant del Partit Popular com del PSOE, amb les respectives reformes
laborals, han posat i han creat un escenari per tal de privatitzar les pensions,
d‟allargar l‟edat de jubilació i reduir les quantitats que han de percebre els
pensionistes.
És per aquest motiu que el grup municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya
proposa els següents acords. En primer lloc, instar el govern de l‟Estat espanyol a
establir per llei la revalorització de les pensions en base a l‟IPC i a l‟increment del
cost de la vida, instar a la derogació de les reformes laborals, i instar també el
govern de l‟Estat espanyol a adoptar les mesures legislatives de control necessàries
per tenir com a despesa prioritària el pressupost de les pensions, derogant la
reforma de l'article 135 de la Constitució que prioritza el pagament del deute.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 40, per la creació d‟un arxiu i un recull de dones hospitalenques
rellevants. Nosaltres posem sobre la taula també la invisibilització històrica que ha
tingut paper important de la dona en totes les societats. Aquesta moció va en la
línea de coses que ja s‟estan fent, com la inclusió de noms de dones en el
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nomenclàtor, o allò que posa en valor el pla municipal d‟igualtat de gènere, de
visibilitzar les aportacions de la dona.
Per tant, nosaltres com Esquerra proposem que l‟ajuntament impulsi un estudi de
recerca sobre les dones hospitalenques rellevants, per elaborar amb criteri històric i
rigorós un arxiu i un recull de dones rellevants de la ciutat, fins i tot donant suport o
recolzant iniciatives locals que hi puguin sorgir i col·laborant amb el teixit associatiu
local.
També demanem que es posi a disposició d‟aquest estudi de recerca el fons de
documentació municipal i totes les dades relacionades necessàries per facilitar
aquesta recerca.
També volem que es posi en valor les dones que han tingut un paper destacat en la
vida social, cultural, política o d‟altres àmbits de la ciutat.
I per últim, continuar prioritzant la inclusió de noms de dona en el nomenclàtor de la
ciutat, especialment de dones rellevants de l‟Hospitalet.
Respecte a l‟altra moció, la 43, volem remarcar que des d‟Esquerra hem intentat
consensuar una moció al voltant del 8 de març, no ha estat possible. La nostra
voluntat presentant aquesta moció, és precisament que es doni suport al manifest
de la Diputació de Barcelona amb motiu del 8 de març i que se‟n faci lectura en
l‟acte institucional del proper 8 març.
Volem també que l‟ajuntament refermi el seu compromís per continuar treballant
pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones de la ciutat i
rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
I també per últim, volem que es doni suport a la vaga laboral del 8 de març, i també
la de consum, cures i de l‟estudiantat convocada pel moviment feminista. I per
sumar-nos també a les mobilitzacions convocades pels diferents sindicats. Moltes
gràcies.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
No, molt ràpid. Només, abans de que els grups facin el posicionament, volia,
referent a la moció número 41 d‟Esquerra Republicana, volia fer-li una consideració,
una qüestió.
Esquerra Republicana, si considera que la cultura popular tradicional catalana
també inclouria, per exemple, entitats com la Peña Antonio Mairena que enguany
celebra els 50 anys d‟història a Catalunya i a l‟Hospitalet, per després poder fer el
posicionament de grup.
Un aclariment perquè en funció de la seva resposta li faria una esmena in voce o
no.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Volíem proposar, sobre la moció 41, volíem proposar una esmena al primer punt.
I el primer punt quedaria així, “que l‟Ajuntament doni suport a la creació del Centre
de Cultura Popular i Tradicional Catalana de l‟Hospitalet”.
Així, és a dir, canviar, aquí ens deia que l‟ajuntament impulsi, nosaltres canviem per
doni suport i després treure la coletilla del districte cultural.
Proposem aquesta esmena.

SRA. ALCALDESSA
A veure. Sr. Garcia, se li ha girat feina. Té una esmena i una qüestió.
Pot dir alguna cosa?

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, a veure. Nosaltres entenem, és a dir, estem d‟acord amb la proposta que ens fa
la gent de Canviem però entenem que el lloc on hauria d‟estar ubicat aquest espai
és el districte cultural. Per què si l‟ajuntament està potenciant aquest àmbit doncs
creiem que és el lloc oportú.
Podríem estar d‟acord en canviar impulsar, deien vostès, donar suport però
mantindríem el districte cultural perquè creiem que és el lloc idoni ja que la ciutat
està apostant, i és un lloc on creiem que aquest districte cultural ha de comptar amb
la participació de les entitats, ha de comptar amb el món de la cultura que es fa a
nivell de l‟Hospitalet que en aquests moments no s‟està desenvolupant.
Nosaltres quan parlem de cultura tradicional i popular catalana, és la tradicional que
es fa en aquest país. La cultura tradicional catalana no deixen de ser les sardanes,
no deixen de ser els trabucaires, sense cap tipus de menyspreu cap altres tipus de
cultures les quals també formen part d‟aquest àmbit d‟aquest país, però creiem que
aquest és un àmbit específic de la cultura tradicional i popular catalana igual que
existeixen a Andalusia centres similars, centre de cultura popular i tradicional
andalusa o a l‟Aragó existeixen els centres de cultura popular i tradicional
aragonesa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Clarificat. Entesos.
Acceptada l‟esmena a mitges i sabem el que anem a votar? D‟acord. Vinga.
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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 al Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín, a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a
continuació a la resta de representants dels grups.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. En la primera voto favorablemente, en la segunda no, en la 42 abstención
y en la 43 no.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la moció 40 i la 41 i, per l‟anteriorment exposat, votarem en contra de la
42 i la 43. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor de la 40 i la 41, i en contra de la 42 i de la 43.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor de la 40, la 41, 43 també i 42 votarem per separat. Votarem a favor dels
acords primer, segon, tercer i cinquè...

SRA. ALCALDESSA
A veure, un moment, un moment, que la Secretaria ha de prendre nota.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, sí, li repeteixo, sí, sí, a favor de la 40, 41 i 43, i per separat la 42. A favor dels
acords primer, segon, tercer i cinquè, i en contra del quart, que és el que parla
sobre mesures fiscals per incentivar a les empreses privades. Creiem que aquesta
moció va en la línia d‟altres que s‟han presentat avui, per nosaltres no qüestiona les
pensions privades, no qüestiona tampoc la separació de finançament instaurada al
Pacte de Toledo, per tant, no va en qüestions que ja hem comentat com podrien ser
les reivindicacions que fa ara mateix la Marea Pensionista, per tant, votem en
contra del punt quart.
I en la 43 sí que ens agradaria llegir, ja que no ho ha fet Esquerra Republicana, ens
agradaria llegir una part del manifest, que creiem que es força significativa i
interessant que quedi recollit en el Ple d‟avui, diu així:
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“Continuem defensant amb fermesa el nostre compromís en el suport i
desenvolupament de les polítiques de gènere en el món municipal i en una major
representativitat política de les dones. Una participació pública que es basi en la
sororitat i en lideratges que democratitzin les relacions, els espais de participació i
d‟incidència, que facin els nostres pobles i ciutats feministes.
Per això ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga que va més enllà del
que s'identifica com aturada laboral perquè la participació de les dones és nuclear
en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir també altres treballs i espais: el
de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.
Una vaga en la que cridem a reflexionar col·lectivament què poden fer tots i
cadascun dels homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver
manifestat contraris.
Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per
desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant del
patriarcat, el treball assalariat, les cures, el consum, l'exercici dels nostres drets, la
formació i la participació ciutadana, per les diferències que travessem alguna de
nosaltres segons la procedència, la classe, l'edat, l'orientació sexual, la identitat de
gènere i habilitats. Però la vaga és de totes, hi ha un lloc per a totes i cadascuna de
nosaltres en la nostra vaga feminista del 8 de març.
Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de
l'economia, de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la
decisió sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les dones,
lesbianes i trans i preservar el planeta en el qual vivim.
I per això el 8 de març pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el
treball remunerat i els nostres estudis, per demostrar que sense nosaltres no es
produeix, i sense nosaltres no es reprodueix.”
I ens sumem també a demanar que sigui el manifest sencer que es llegeixi el proper
8 de març a l‟acte institucional que faci l‟Ajuntament. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Votarem a favor de les quatre mocions i ja està.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Votarem a favor de la 40, a la 41 en contra, la 42 abstenció i la 43 en contra.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 40, moció per a la creació d‟un arxiu i un recull de dones hospitalenques
rellevants, votarem a favor, crec que...creiem que és una molt bona proposta, ja
sabem que la historia està escrita per homes i amb cara d‟home i amb veu d‟home,
incitem a aquesta feina, aquesta tasca, per tal de visibilitzar tot el que han aportat
les dones durant tota la historia i que no està reconegut encara. Per això,
considerem que és una molt bona proposta aquesta.
La moció 41, amb la mitja esmena, al primer punt ens abstindrem, a veure,
l‟esmena nosaltres la proposàvem per diferents motius. Un, perquè volem que
l‟Ajuntament doni suport, però no que impulsi, volem que qualsevol centre de
cultura popular o qualsevol iniciativa cultural, en aquest cas, bé, vingui de base i
siguin les entitats les que facin aquest projecte, les que l‟impulsin i, bé, les que
constitueixen aquesta associació o el que s‟hagi de formar, que siguin autònomes i
treballin conjuntament amb les administracions, però no depenguin d‟aquelles. Per
això demanàvem canviar l‟impulsar per donar suport, això s‟ha complert, però
també volíem treure el Districte Cultural, en aquest cas no s‟ha fet, per això ens
abstindrem d‟aquest punt, com nosaltres ja hem expressat molts cops, per nosaltres
el Districte Cultural ara mateix no té projecte, l‟únic que hem conegut nosaltres
sobre el Districte Cultural són o propostes de cultura d‟elit, cultura elitista, o
propostes que vénen entorn a l‟urbanisme, per tant no coneixem encara aquest
projecte del Districte Cultural i no sabem si hem d‟englobar aquell centre cultural en
aquest projecte que no coneixem. Per la resta estem d‟acord, creiem que és molt
important, doncs preservar la cultura i donar-la a conèixer i fomentar-la dins de la
nostra ciutat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte a la moció 42, pel poder adquisitiu del sistema públic de pensions, en
general estem d‟acord amb la moció, però no podem estar conformes amb l‟acord
quart, pels incentius fiscals per a empreses que paguin salaris dignes. Encara que
siguin per sobre del conveni suposa augmentar la recaptació en cotització, però
reduir-la novament en matèria d‟impostos, amb el qual en realitat no s‟aconsegueix
l‟objectiu fonamental d‟enfortir l‟estructura d‟ingressos d‟un sistema que plantegem
pot ser necessari dotar-lo de finançament mixt, via impostos. Per tant, no es tracta
de reduir impostos, sinó d‟una reforma fiscal justa i progressiva que posi final a
regals fiscals a les empreses, a les bonificacions i reduccions a les cotitzacions, per
incrementar els ingressos per la via impositiva. Per tant, votarem a favor la resta
d‟acords i el quart en contra.
Respecte a la moció 43, votarem a favor, evidentment, el Manifest del Dia de la
Dona, bé, jo crec que estem parlant molt del Dia de la Dona avui, però no queda...o
sigui, un manifest que després tothom s‟oblidarà fins el 8 de març següent, de l‟any
següent, sincerament, no és suficient per abordar un tema tant important com és la
igualtat de les dones en un món que, evidentment, no és precisament igualitari.
Nosaltres considerem que les polítiques han de ser transversals, han de ser unes
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polítiques de totes les administracions, que d‟una vegada es posin en marxa per
combatre la desigualtat envers les dones, i no queda...o sigui, un manifest no és
suficient, jo crec que estarem tots, llegirem el manifest, però a partir d‟aquell
moment també hem de treballar més a fons per aconseguir que les dones tinguin el
seu lloc en aquesta societat de manera absolutament integrada.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Bueno, la 40 la votaremos a favor, aunque no entendemos muy
bien esto de compilación de mujeres hospitalenses relevantes, bueno, no tenemos
que dividir tanto. Es verdad que, bueno, que están en desventaja, pero yo creo que
hay que…, el hombre es el 50% y tiene que estar ahí a favor de las mujeres, hay
que ponerlo también ahí, pero bueno, a favor, no nos parece mal, a ver si
encontramos muchas mujeres relevantes y lo podemos explicar y decir y presumir
de ellas en nuestra ciudad.
La 42, mire, ya hemos explicado lo del sistema público cuarenta veces aquí, de
pensiones y tal, no reiteraré lo que ya he dicho, por lo tanto, por coherencia con
todo lo demás, votaré abstención otra vez, es decir, porqué ya digo que esto al final
hay que ir al Pacto de Toledo y ponernos de acuerdo y no hacer politiqueos con
estas cuestiones partidistas y que cada uno aproveche que el Pisuerga pasa por
Valladolid para sumarse a una corriente que ahora se ha puesto de moda y lo que
hay que hacer es tomárselo en serio, pero muy en serio.
En cuanto a la 43, el primer punto a favor y en el resto nos abstendremos.
Y luego la 41, para la creación de un centro de cultura popular y tradicional de
Hospitalet, bueno, centro de cultura de Hospitalet, bueno, yo también le
preguntaría, no sé a qué cultura se refiere, porque Hospitalet tiene muchas culturas
que todas son nuestras ya y catalanas, todas. El otro día estuvimos viendo en La
Farga entidades que tienen raíces de Andalucía, pero no dejan de ser también
nuestra cultura, ya son muchos años aquí, estamos dejando aquí ya mucho polvo
en esta tierra, se dice que cuando uno deja sus muertos en las tierras ya empieza a
tener raíces, y mucha de esa gente que vino aquí hace muchos años ya tiene aquí
mucha gente que ha dejado aquí el polvo en esta tierra y se siente “arrelada” com
se diu en català també, ¿no?.
Y mire, no podemos hacer distinciones, todo es cultura catalana, els Xiquets de
Valls, los Minyons de Terrassa, las majorets, los cap grossos, tot això que vostè ha
dit fa un temps, ara mateix. Pero ¿y la rumba? la rumba que al final se hizo
catalana, pero ¿de dónde son sus orígenes? No, mire, al final mire usted, aquí
usted porqué se cree que muchas veces le votamos cosas en contra, porqué están
ustedes con la cabeza puesta en Ítaca y dale que te pego.
Miren: “Vist que durant llargs períodes de la història de Catalunya, l‟actuació de la
societat civil ha estat marcada per la necessitat de supervivència com a nació...” ve,
van siempre ustedes a lo mismo, siempre van a parar a lo mismo, y evidentemente
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esto puede ser…, yo no digo que ustedes tengan esa idea, pero puede ser
supremacismo, consideran que ustedes, sus culturas, no pueden mezclarse con las
otras, porqué tiene que tener usted una casa específica de esa cultura, si en
Hospitalet hay muchas, hay muchas casas culturales que el Ayuntamiento
subvenciona y estamos de acuerdo y que hablan de cultura catalana y nos parece
bien, y al mismo tiempo otras. Pero ¿no es mejor admitir como cultura propia
también los Rocieros de Carmona, que están aquí, propia catalana, que lleva
mucho tiempo? ¿Por qué hay que discriminarla? ¿Por qué hay que hacer una casa
especial?
Mire, seguramente ustedes han cogido el hilo de Núria Marín, como se ha gastado
700.000 euros en una nave para la Salamandra, han dicho nosotros también, ya
que la caja es grande, tiramos para adelante, que nos pongan una. Ustedes
plantean que se haga lo mismo, que pongan 700.000 euros o 40 o 50 o 100 y les
den una buena subvención para distinguirse de otras culturas, porqué aquí habla de
nación y volvemos a lo mismo, la supervivencia como nación. No, no, si Cataluña
va a sobrevivir como Cataluña dentro del Estado Español, no le quepa duda, como
españoles y como catalanes, porque precisamente lo que le garantiza la
supervivencia, es que haya ese crisol de culturas que hay, que son propias también
de Cataluña ya, su lengua propia que compartimos y queremos en un plano de
igualdad con el español. Y no hay que hacer tanta distinción, hombre, porque a
veces nos echan ustedes de las mociones, nos echan, porque si no viéramos ese
timón que ustedes ponen siempre a Ítaca, seguramente algunas se las votaríamos.
Mire, a nosotros tampoco nos parecería mal si hubiera recursos, pero es que los
recursos son escasos y esta ciudad, ustedes hablan mucho de emergencia social,
yo estoy de acuerdo, pero como para todo no hay, habrá que tener prioridades.
Mire, aquí nos hemos gastado o nos vamos a gastar 700.000 euros en un local para
la Salamandra, además privado, para que hagan negocios privados, no es un local
privado, el Circo del Sol, 1.250.000 euros, bueno i una duplicidad o triplicado
quizás, en un puesto como el Síndic de Greuges, que está muy bien, pero no hacía
falta. Son recursos que hay que poner, y cuando ustedes hablan de emergencia
social que estamos de acuerdo, pues yo estaría mucho más tranquilo si esos
recursos considero que no se malbarataran en cosas que no hacen falta, porque la
cultura popular de Hospitalet yo creo que está por este Ayuntamiento bien
sostenida, yo veo los locales que tienen, yo veo como se les da una subvención, y
es lógico que se les ayude para que no se mueran.
Pero mire, le han hecho una pregunta por aquí, yo estoy de acuerdo, ¿ustedes
consideran cultura popular, hospitalense y catalana, la Peña Mairena, por ejemplo?
¿Los Rocieros de Carmona? ¿Los 15+1? ¿Por qué vamos ahora a hacer tanta
distinción, si son cultura catalana también, que vienen de unas raíces que ya son
nuestras también? A ver si nos enteramos ya de una vez, compartimos ya hace
miles de años, mucha sangre, y los que en la época donde hubo gente que tuvo
que emigrar, fue muy bien recibida en Cataluña, llegaron aquí, hoy su cultura que
viene de sus raíces, es tan catalana como la de los Cap Grossos o el Ball de
Bastons y las majorets, igual, y ustedes se empeñan en distinguirla y hacer estas
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cositas y encima a base de dinerito, en el Distrito Cultural, caprichitos, no tenemos
otra cosa.
Mire, cuando hablan de emergencia social muchas veces tienen razón y yo estoy a
favor de que eso acabe, pero recursos para todo no hay y hay que priorizar, por
tanto, votamos en contra, porque esto es más que nada…tiene un instinto, a mi
modo de ver, de segregar, con un tinte…quizás usted no, pero el discurso general
supremacista, distinguiendo culturas que son todas nuestras. Qué suerte tenemos
en Hospitalet de tener tantas culturas y que son nuestras, y que ustedes intentan
marcar distancia, pues con mi voto nunca lo conseguirán, o sea que por eso
votamos en contra.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Sí, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Vaya por delante que espero que la tónica no
sea que el Sr. Miguel García esté de acuerdo conmigo ahora en todo.
Començaré la meva argumentació pel posicionament de vot del grup municipal
socialista i aquest posicionament serà favorable, malgrat que els senyors
d‟Esquerra Republicana fan trampes i pensava que aquest terreny estava acotat al
portaveu de Ciutadans, i malgrat el concepte que té Esquerra Republicana sobre la
cultura catalana i la seva exclusivitat, ens provoca certa recança. La identitat no es
defineix pels continguts culturals, sinó pels límits que marquen les fronteres entre
“el nosotros y los otros”.
I serà favorable també aquest posicionament de vot, per la necessitat específica
d‟un col·lectiu d‟aquesta ciutat, el col·lectiu Tro, entitat que agrupa les diferents
entitats de foc de l'Hospitalet, per la seva rellevància, per la seva activitat i el seu
compromís amb el dia a dia de l‟activitat cultural. A Tro se li ha fet imprescindible
poder accedir a un nou espai que els permeti, no només donar resposta a la seva
iniciativa, sinó poder desenvolupar noves accions i convertir-se en un aglutinador
d‟altres col·lectius i activitats, que permetin construir un nou espai cultural vinculat a
les nostres tradicions i costums. I potser aquí és on nosaltres hem estat lents, però
no hem defugit encara la nostra responsabilitat i el nostre compromís amb Tro.
Per una altra banda, el govern socialista aposta i apostarà per la creació d‟un centre
d‟interpretació i difusió de la cultura popular i tradicional, sense més, que doni sentit
a la nostra realitat i a la gran diversitat de procedències que ens envolten i que ha
de contribuir a la creació d‟una identitat col·lectiva que ens permeti saber d‟on
venim i cap a on volem anar. No podem, per tant, apostar per un model excloent
que posi només el valor en una part del tot, apostem, i així estem treballant, per un
espai de divulgació que reforci el projecte saltant les vies, que connecta diferents
expressions culturals que no acostumen a mirar-se, però que en el moment que s‟hi
troben són capaços de fer-nos molt millors a tots i a totes.
La celebració de les diferències culturals corre el risc d‟amagar o fer invisible una
desigualtat social real a les societats modernes, l‟accés a diferents béns culturals no
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pot estar restringit a una classe dominant, la cultura és una forma de vida i un
resultat com a forma de treball i creativitat. La nostra realitat cultural a la ciutat de
l'Hospitalet és complexa i hem de saber interpretar-la, l'Hospitalet defensa més
cultura, més progrés, més igualtat i major inclusió social, malgrat les inversions que
fa aquest govern i que a algú no li resulten interessants.
La relació de la ciutat amb la cultura ve de lluny, amb una gran massa crítica i uns
equipaments de qualitat, arriba el moment de singularitzar, connectar i afavorir la
progressió d‟aquests sectors amb orígens i característiques diverses, l‟esforç de la
gent per compartir la cultura i les tradicions amb aquells que els han acollit, és d‟una
gran generositat i més en aquests temps complexes i convulsos que estem vivint i
que jo crec que hauríem d‟aprendre d‟ells. Moltíssimes gràcies.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Respecte de la moció 40, breument unes paraules respecte al nomenclàtor de la
ciutat. A iniciativa del Consell Municipal de les Dones de l'Hospitalet, avui en dia la
Taula Sectorial de Dones, el 24 de febrer de 2009 es va proposar, en acord de Ple,
donar més visibilitat a les dones a l‟espai públic i també a d‟altres equipaments
municipals. Aquesta tasca ha tingut i té continuïtat en el temps, avui la ciutat té més
carrers, més places, més jardins, podria anomenar molts d‟ells, Justa Goicoechea,
María Artigal, Milagros Consarnau, el centre municipal Florida-Ana Díaz Rico, el
CUAP Pura Fernández. I continuarem prioritzant la inclusió de noms de dones al
nomenclàtor de la nostra ciutat i si poden ser de la nostra ciutat també aquestes
dones il·lustres, doncs encara millor.
Si parlem respecte a l‟arxiu i recull d‟informació relacionada amb les dones
rellevants de la nostra ciutat, aprofito per comentar que tant a l‟arxiu municipal, com
al museu de la ciutat, com al Programa d‟Atenció a la Dona, existeixen diversos
treballs realitzats de biografies de dones. Justament abans estàvem parlant del
nomenclàtor i disposem de la biografia de les dones que formen part d‟aquest
nomenclàtor i d‟aquestes equipaments de la nostra ciutat. En breu, aquesta
biografia es podrà consultar també directament al plànol de la nostra ciutat.
A l‟any 2001-2003, hem passat informació, que fèiem també un programa de ràdio a
la nostra ciutat, que es deia “Contantes y sonantes” i es parlava de la biografia de
dones il·lustres de la nostra ciutat i va fer una recopilació de 66 biografies de dones
importants de la nostra ciutat i de fora de la nostra ciutat, però per poder incloure
dintre del nomenclàtor i equipaments de la nostra ciutat. També des del Programa
Municipal de la Dona es va portar a terme un projecte que es deia “Dones
singulars”, amb un arxiu de 40 biografies. I l‟arxiu municipal també té recollides
dones sindicalistes i, per una altra banda, també té un fons oral de gravacions de
dones que han estat significatives a la nostra ciutat.
Jo penso que amb aquests exemples existeix, per part de l‟administració, penso,
molta documentació relativa a dones de la nostra ciutat i dones de fora que siguin
rellevants. Sí que és veritat que el que seria bo és poder sistematitzar tota aquesta
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informació, que potser això sí que ens falta, sistematitzar aquesta informació. Des
de l‟arxiu municipal estem realitzant una important feina que és de digitalització de
la informació municipal, jo penso que aquest és un bon punt de partida, que pot
comptar amb la col·laboració i experiència de tècnics del Programa Municipal de la
Dona i també treballar-ho dintre de la Taula Sectorial de la Dona de la nostra ciutat.
Per això, coincidim en l‟objectiu de la visibilitat i el reconeixement de les dones i,
evidentment, votarem a favor.
Si parlem de la següent moció, que és la 43, la moció en suport del Manifest
presentat en la Diputació i en els acords també es parlava del compromís de
l‟Ajuntament en la igualtat, i això és...hem de dir la veritat, que el compromís de
l‟Ajuntament en la igualtat és ferm, però el món local ha de ser acompanyat per un
govern estatal i autonòmic per poder fer front a aquests reptes que cal assolir. La
voluntat de prioritzar les polítiques de violència masclista, discriminació laboral,
bretxa salarial, coeducació, conscienciació dels adolescents i joves, que abans
també parlàvem, són imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes
i de discriminacions de gènere.
La reivindicació feminista d‟aquest 8 de març ens crida a una vaga, que també ho
hem comentat, laboral, de cura, de consum, estudiantil, realment no li manca raó al
lema “Qui mou el món, l‟atura”, això és fonamental. Està clar que amb motiu del 8
de març, cada grup manifestarà la seva opinió, però és evident i jo penso també
que en aquest Ple ha quedat palès, que des de diferents perspectives la igualtat de
gènere serà un motiu de preocupació de tots els grups polítics.
Per això, com no podia ser d‟una altra manera, votarem a favor de la lectura del
Manifest, que també convido a totes les forces polítiques el dia 8 de març, a les 10
del matí, a l‟Acollidora, que podrem fer seguiment d‟aquest paron, aquesta aturada,
cadascú com ho senti en aquest moment, i faré la lectura del Manifest que es va
aprovar a la Diputació i que segur que, per la manifestació dels grups polítics, surt
aquí en aquest Ple també aprovat. Doncs, moltes gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo em posicionaré, posicionaré el grup socialista
respecte de la moció 42 que parla de recuperar el poder adquisitiu del sistema
públic de pensions.
Hem tingut la sensació, llegint aquesta moció, que estava pensada perquè la votem
en contra, perquè suposo que no es buscava el vot favorable del grup socialista
quan durant la moció, sobretot en la part expositiva, sense ton ni son es va ficant el
dit a l‟ull, es van donant patadetes en els turmells, no sé amb quin objectiu.
Després plantegen algunes qüestions una mica atemporals que no sé on ens
portarien, quan vostès diuen, “vist que sense recuperar el marc de relacions
laborals i sindicals a la situació anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP”.
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No em queda clar si es refereix al govern d‟Adolfo Suárez, a Landelino Lavilla o als
ministres franquistes de l‟última època, perquè són les anteriors reformes laborals
als governs del PSOE i del PP. Per tant, no sé en quin moment vol posar vostè el
punt de partida.
O senzillament el què buscava era posar també el PSOE, perquè li recordo que
l‟última reforma laboral del PSOE es va fer de manera acordada amb els sindicats
però sembla que a vostè tampoc li va bé. Fantàstic, doncs vinga tirem enrere i
aviam fins a on ens porta.
Els acords que vostè planteja també crec que intentava buscar aquesta idea de que
el Partit Socialista no estigués d‟acord. Li recordo que, per exemple, en l‟acord
tercer quan vostè parlava de, “instar el Govern a adoptar mesures per tenir com a
despesa prioritària el pressupost de les pensions derogant l'article 135”, li recordo
que l‟actual executiva federal del PSOE, amb el seu secretari general al capdavant,
ja va dir que estava d‟acord en poder modificar aquesta, i en derogar aquesta
modificació, amb la qual cosa ja li dic que per a nosaltres no ens significaria cap
contradicció.
Però a mi no m‟agradaria decebre‟l, i com crec que vostès han fet la moció perquè li
votem en contra, doncs efectivament li votarem en contra.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, diferents qüestions. No parlin del que no diu aquesta moció perquè aquesta
moció en cap moment enfronta cultures, que és el seu missatge, que vostès el que
volen traslladar.
Aquesta moció el què diu és potenciar la cultura popular i tradicional, és a dir,
catalana i no estem descobrint ni fent res més del que fan altres municipis, altres
municipis que han implantat i han desenvolupat aquests centres, que han estat
governats pel govern socialista, com és Granollers, o també com és Badalona o la
pròpia Barcelona, que és el foment de la cultura popular i tradicional catalana que
és la que és, i en aquest país conviuen altres cultures de les quals des d‟Esquerra
Republicana i com a catalans provinents d‟aquestes cultures, també ens sentim
orgullosos i també identificats.
I ja sé que vostè li té molta estima a la cultura andalusa perquè vostè apareix
últimament en els actes d‟Andalusia, quan ha estat tres anys sense cap tipus
d‟estímul, per apreciar aquesta cultura que fa la gent d‟Andalusia a la nostra ciutat.
Per tant, no utilitzin la cultura per atacar, per fer un enfrontament perquè aquesta
moció diu el què diu i el que demana és el que es fa en altres municipis governats
també pel Partit dels Socialistes.
I nosaltres, a veure, també creiem que, esperem, que aquest projecte ha de ser de
consens amb les pròpies entitats. És un projecte, com deia abans en la moció,
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impulsat per la coordinadora Tro, que el va plantejar el 2011, amb projectes
concrets i bastant definits, i esperem que aquest projecte sigui consensuat amb les
diferents entitats de cultura popular catalana i sigui un espai també autogestionat
perquè sí és veritat, i coincideixo amb la representant d‟Iniciativa, el districte cultural
s‟ha de dotar de contingut i ha de fer-se participar les diferents entitats de cultura
popular, les diferents entitats que fan cultura i persones a la ciutat que no estan
implicades en aquest districte cultural que a hores d‟ara és més un titular i una
proposta elitista que no una proposta feta per la gent que fa cultura a l‟Hospitalet.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, el Sr. Miguel García, que abans a la moció per la creació d‟un arxiu i un recull de
dones hospitalenques rellevants, ha fet menció que no s‟havia de desmerèixer els
homes, que són el 50 % de la societat.
Jo crec que és simptomàtic del compromís per l‟igualtat i pel feminisme del seu
grup, que fins i tot en una moció que parla exclusivament de dones i de la
invisibilització històrica que han tingut les dones, vostè, home, hagi hagut de ficar
els homes pel mig, precisament en una moció que parlava exclusivament de posar
en valor el paper important que ha tingut la dona. Això és simptomàtic. Moltes
gràcies.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, mire, Sr. Coque, ¿yo he votado a favor o no he votado a favor? Al final eso es
lo que vale. Lo que yo he dicho es que usted lo interpreta como siempre, como le
da la gana, ¿me entiende? Yo lo que he dicho es que al final tendremos que llegar
a tener la mentalidad de tal manera que ya no tengamos que hacer esto, que no
tengamos que hacer esto, ni club de hombres, ni club de mujeres, que se vea de
una forma natural y que no haya ya pues ni machismo ni feminismo. La mejor
reivindicación para ayudar a estas mujeres que hoy tienen que luchar contra la
desigualdad, es verdad, es que también los hombres estemos ahí con ellas.
Yo he hecho un comentario que nada tiene que ver con la interpretación que usted
le da, que siempre va a lo mismo, como ustedes van así, como eso, con las
orejeras puestas. Ustedes están con la cabeza puesta donde la tienen, pues no se
enteran de lo que uno quiere decir. Quizá, igual no lo he explicado bien pero ahora
yo creo que ya ha quedado claro, y he votado a favor.
En cuanto a lo otro, mire, no, no, aquí yo leo lo que hay, que si concepto nación,
que tal, que no hace falta. Y mire, le voy a decir una cosa, tres años, llevamos tres
años, todavía no se ha celebrado, este es el tercer año que se ha celebrado el tema
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donde yo he estado en la Farga, ciertamente. Los dos anteriores años yo no pude ir
por circunstancias que no tengo porqué explicarle.
Pero este, no me ponga tres, porqué ahí también mienten, porqué son dos en
cualquier caso porque este he estado ¿verdad que sí? Entonces usted no tiene
porque fiscalizarme a mí si yo voy o dejo de ir, porque usted no sabe porque a lo
mejor no he podido ir y no tengo porque explicárselo. Pero este año no son tres,
serían dos.
Y mire, que se les ve molt el llautó, com se diu en català, ustedes van a lo que van
y no dan puntada sin hilo, segregando, intentando distanciarse, haciendo
diferencias entre una cultura y la otra. Supremacismo, en el fondo, existe
supremacismo. Cultura catalana es toda la que se desarrolla en Cataluña después
de muchos años y ustedes quieren hacer su chiringuitito. Que no, que no traga.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Sr. García. Gracias. Grup socialista no vol intervenir?
Doncs quedarien...

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionament del PSC en relació a la 43

SRA. ALCALDESSA
A favor.

SRA. SECRETÀRIA
De todos los puntos.

SRA. ALCALDESSA
Quedarien aprovades, si no ens hem equivocat, la número 40, 41 i 43. I quedaria
rebutjada la 42.
Molt bé, ens queda ara Convergència i Unió, les mocions presentades.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 40, 41, 42 i 43;
adoptant-se els següents acords:
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MOCIÓ 40.- PER A LA CREACIÓ D’UN ARXIU I UN RECULL DE DONES
HOSPITALENQUES RELLEVANTS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que l‟androcentrisme continua arrelat a la societat, silenciant, menystenint i
invisibilitzant el pensament, l‟experiència i les representacions de les dones a la
societat.
Atès que existeix un buit pel que fa a referents femenins. La conclusió a la qual han
arribat les persones que han estudiat el tema des d‟una òptica acadèmica és que
des de l‟antiguitat les dones han tingut un paper important però aquest ha estat
invisibilitzat.
Atès que cal conèixer les aportacions de les dones per transformar imaginaris
culturals i superar l‟heteropatriarcat i l‟androcentrisme imperant, avançant cap a una
societat on les diferències entre dones i homes no esdevinguin desigualtats.
Atès que a l‟Hospitalet ja s‟han editat algunes petites publicacions sectorials sobre
les dones, no existeix una recerca específica sobre les dones que han destacat a la
ciutat al llarg de la història i que per això pot fer que el seu llegat desaparegui, cosa
que des de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet tenim el deure d‟evitar.
Atès que són moltes les dones que, des d‟àmbits molt diversos estan despuntant o
han despuntat, són pioneres o estan transformant la nostra societat des de la seva
visió o manera de fer i entenem que és important que fem que guanyin visibilitat i
reconeixement.
Atès que és necessari treballar i anar perfilant i recuperant la memòria i l‟empremta
d‟aquestes dones oblidades.
Atès que un dels criteris que es va seguir en la modificació de 2013 del nomenclàtor
de l‟Hospitalet, va ser que els carrers portessin nom de dona.
Atès que el Pla Municipal per a la igualtat de gènere (2016-2019) de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet contempla com a primer eix el foment de la presència i la participació
de les dones en la societat general i es fixa com a objectius: “Promoure espais
d'intercanvi de coneixements i experiències en relació a la igualtat de gènere” i
“Visibilitzar les aportacions de les dones”
Atès que el Pla d‟Actuació Municipal (PAM 2016-2019) de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet té com a un dels objectius estratègics “Promoure l‟equitat de gènere i
evitar la discriminació per motius d‟orientació sexual” i anuncia que “Farem efectiu
entre la població el principi d‟igualtat d‟oportunitats entre dones i homes amb
l‟objectiu de fomentar una societat més justa”.
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Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet impulsi un estudi de recerca sobre les
dones hospitalenques rellevants per elaborar amb criteri històric i rigorós un arxiu i
un recull de dones rellevants de l‟Hospitalet de Llobregat, fins i tot donant suport o
recolzant iniciatives locals que hi puguin sorgir i col·laborant, si s‟escau amb el teixit
associatiu local.
Segon.- Posar a disposició d‟aquest estudi de recerca el fons de documentació
municipal i totes les dades relacionades necessàries per a facilitar aquesta recerca.
Tercer.- Posar en valor les dones que han tingut un paper destacat en la vida
social, cultural, política o d‟altres àmbits de l‟Hospitalet de Llobregat.
Quart.- Continuar prioritzant la inclusió de noms de dona en el nomenclàtor de la
ciutat, especialment de dones rellevants de la nostra ciutat.
Cinquè.-Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVV de
l‟Hospitalet.a l‟Institut Català de la Dona, a les Associacions de dones de
l‟Hospitalet, al Centre d‟Estudis de l‟Hospitalet i a la Diputació de Barcelona.

MOCIÓ 41.- PER A LA CREACIÓ DEL CENTRE DE CULTURA POPULAR I
TRADIONAL DE L’HOSPITALET.
Vist que la cultura tradicional i popular, com a conjunt de les manifestacions, els
coneixements, les activitats i les creences passats i presents de la memòria
col·lectiva, és el punt de referència a partir del qual les iniciatives de la societat
s‟emmarquen en un context configurador d‟una identitat pròpia arrelada en una
pluralitat de formes d‟expressió popular.
Vist que durant llargs períodes de la història de Catalunya, l‟actuació de la societat
civil ha estat marcada per la necessitat de supervivència com a nació, amb uns trets
culturals propis. Aquesta necessitat ha servit d‟estímul per a la creació i el
desenvolupament d‟entitats que han hagut de donar en cada moment una resposta
solidària a les inquietuds de la societat catalana. La importància que les entitats
culturals han tingut històricament atorga al món associatiu una dimensió de gran
importància en l‟actual espai cultural català.
Vista la importància cabdal que té l‟associacionisme cultural a Catalunya i en
concret a l‟Hospitalet l‟acció de la societat civil organitzada en entitats amb voluntat
de servei públic com gegants, capgrossos, castellers, dansaires, grallers. diables,
sardanes, trabucaires o la música tradicional.
Atès que L‟Hospitalet compta amb un bon grapat d‟entitats i grups diversos
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relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana.
Atès que TRO (Entitats del Foc de l‟Hospitalet) l‟any 2011 va presentar a l‟equip de
govern una proposta per crear i gestionar un centre de Cultura Popular Catalana a
la nostra ciutat i l‟any 2015 va entregar un projecte detallat amb exemples d‟altres
centres en funcionament i de com es podria estructurar i quines utilitats tindria el
Centre de l‟Hospitalet.
Atès que aquesta proposta és una demanda compartida per diferents entitats de
l‟Hospitalet de l‟àmbit de la cultura popular i tradicional catalana les quals estarien
interessades a participar en les activitats desenvolupades al Centre.
Vist que l‟Ajuntament en el Pla d‟Actuació Municipal (PAM 2016-2019) ja cita que
l‟Hospitalet ha de millorar encara més l‟educació i la cultura a fi d‟esdevenir una
ciutat capdavantera –entre altres- en el desenvolupament cultural de l‟àrea
metropolitana. I que pretén fer de l‟Hospitalet un referent en matèria cultural, també
necessita configurar els valors de civisme, diversitat, compromís i solidaritat perquè
siguin cabdals en la nostra cultura i en la identitat col·lectiva, assegurant l‟accés a la
cultura estimulant el talent creatiu de la nostra gent.
Vista la necessitat d‟incrementar la potenciació de la cultura tradicional i popular, la
dinamització de l‟associacionisme cultural i la protecció dels seus béns patrimonials.
Atès que a l‟Hospitalet encara no existeix un centre potent amb l'objectiu d'acollir
totes les entitats locals que promouen iniciatives de recerca, difusió, formació i
producció vinculades a l'àmbit de la cultura d‟arrel tradicional.
Atès que seria d‟una gran importància disposar d‟un equipament municipal on
tinguin cabuda totes aquelles associacions o entitats locals que actuen en l'àmbit de
la cultura popular i tradicional que vetlli per la dinamització i preservació de la
cultura tradicional i popular, del conjunt de valors simbòlics, coneixements tècnics,
formes d'organització social o pràctiques culturals presents a la vida quotidiana de
les persones i els grups socials.
Vist que un Centre de Cultura Popular i Tradicional a l‟Hospitalet com a nucli
vertebrador i generador de cultura popular i tradicional catalana ajudaria a impulsar
l‟intercanvi i activitats conjuntes entre entitats de diferents àmbits i barris i a
recuperar tradicions folklòriques històriques de l‟Hospitalet.
Vist que un Centre de Cultura Popular i Tradicional a l‟Hospitalet podria ser
l‟escenari de trobades, conferències, xerrades, exposicions, projeccions i tallers
d‟activitats de cultura tradicional.
Vist que aquest nou Centre podria acompanyar la creació de nous grups i entitats
que vulguin difondre o enriquir la cultura popular a l‟Hospitalet, assessorant-los en
la seva fase inicial.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents
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ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb una esmena “in voce” incorporada a
petició de la Sra. Carballeira Pascual, regidora del polític municipal d‟Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, amb 17 vots a favor
dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots en contra
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATESE, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primer.- Que l‟Ajuntament doni suport a la creació del Centre de Cultura
Popular i Tradicional Catalana de l‟Hospitalet en el Districte Cultural.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7
vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Segon.- Que l‟Ajuntament defineixi aquest projecte conjuntament amb les
entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 20 vots a favor dels representants del
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PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7
vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Tercer.- Traslladar els presents acords a Tro, al Consell de Ciutat, a la FAVV de
l‟Hospitalet, a les entitats de cultura popular i tradicional de l‟Hospitalet, al
Centre d‟Estudis de l‟Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya i
a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat.
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 42.- PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA
PÚBLIC DE PENSIONS.
Vist que el sistema públic de pensions ha estat víctima de la política econòmica del
Partit Popular per haver dilapidat el Fons de Reserva de la Seguretat Social, fons
creat l‟any 2000 amb la finalitat d‟atendre les necessitats futures del Sistema de
Seguretat Social en matèria de prestacions contributives i de la seva gestió.
Atès que any rere any, fins el 2011 aquest fons ha anat incrementant la seva
dotació amb els excedents dels ingressos que financen les prestacions contributives
fins arribar a 66.815 milions d‟euros. Des d‟aquell any ha anat disminuint la
guardiola de les pensions fins arribar als 8.095 milions actuals que té el Fons de
Reserva en 2017.
Atès que la base de les futures pensions contributives són les actuals cotitzacions a
la Seguretat Social. Per tant, sense uns salaris superiors, les futures pensions
podrien quedar compromeses.
Atès que molts ajuntaments s‟han compromès a avançar cap a un salari mínim de
1.000,- Euros, com l‟Hospitalet que va aprovar el maig de 2016 una moció en
aquest sentit.
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Vist que sense recuperar el marc de les relacions laborals i sindicals a la situació
anterior a les reformes laborals del PSOE i del PP, no s‟entra a solucionar el
problema de no tenir diners per a fer front a les pensions que es van generant.
Tampoc ajuda a mantenir el poder adquisitiu dels actuals pensionistes que la
revalorització de les pensions sigui del 0,25% quan l‟IPC del 2017 ha estat d‟un
1,1%.
Atès que l‟any 2022 es calcularà la pensió de jubilació amb els últims 25 anys
cotitzats, resultat de la progressiva ampliació del període d‟anys a computar en la
reforma impulsada pel govern del PSOE, a proposta de la Unió Europea, l‟any 2011
que retarda l‟edat de jubilació i augmenta el període de cotització per al seu càlcul.
Atès que el Govern de l‟Estat ha proposat que es pugui triar per al càlcul l'opció que
prefereixi la persona treballadora, bé el sistema actual, bé comptant tota la seva
vida laboral, ja que per a molts pensionistes els darrers anys de la vida laboral han
deixat de ser aquells en que més han cotitzat, com a conseqüència de la reforma
laboral.
Vist que les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents
reformes laborals, tant del PP com del PSOE, no només s‟han fet d‟esquenes a les
persones treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics
assolits per la classe treballadora i sense objectius que revertissin en les condicions
laborals de les persones i en la seva futura situació de pensionista.
Vist que els darrers governs de l‟Estat, del PP i del PSOE, han anat creant
l‟escenari per privatitzar part de la pensió de jubilació.
Vist que la situació actual és tan greu que pràcticament s‟ha buidat el Fons de
Reserva i les mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no
serveixen per anar a la base del problema que no és altre que salaris baixos
generen baixes cotitzacions.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa 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 l’acord Primer amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots
a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
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Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants
d‟ERC-AM, Srs. 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 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primer.- Instar el Govern de l‟Estat a lligar per llei la revalorització de les
pensions a l‟IPC per a que les pensions no es revaloritzin per sota de
l‟increment de cost de la vida, i impulsar els canvis legislatius per derogar
qualsevol mesura que ho contradigui.
b) Ha estat rebutjat l’acord Segon amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots
a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants
d‟ERC-AM, Srs. 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 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Segon.- Instar als Grups Parlamentaris a les Corts Generals a la derogació de
les reformes laborals realitzades pels darrers governs espanyols.
c) Ha estat rebutjat l’acord Tercer amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots
a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants
d‟ERC-AM, Srs. 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 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
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representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer.- Instar el Govern de l‟Estat a adoptar les mesures necessàries, tant
legislatives com de gestió i de control, per tenir com a despesa prioritària el
pressupost de les pensions derogant la reforma de l'article 135 de la Constitució
espanyola que obliga com a deure primordial al pagament del deute.
d) Ha estat rebutjat l’acord Quart amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; amb 3 vots a favor dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Instar el Govern de l‟Estat a adoptar mesures fiscals que incentivin les
empreses que apliquin polítiques retributives superiors a les recollides en els
convenis col·lectius d‟aplicació, ja que amb uns salaris superiors s‟incrementa
l‟ingrés per cotitzacions.
e) Ha estat rebutjat l’acord Cinquè amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7
vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. 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 7 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:

…/…

219

Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a CC.OO i UGT de
l‟Hospitalet, a PIMEC, a AEBALL, a la FAVV de l‟Hospitalet, als grups polítics
del Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat.
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 43.- DE SUPORT AL MANIFEST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, A LA VAGA FEMIISTA I LES MOBILITZACIONS
CONVOCADES PEL MOVIMENT FEMINISTA I PELS SINDICATS.
De nou, el 8 de març de 2018, commemorarem el Dia Internacional de les Dones,
una data d‟homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una
reivindicació que va més enllà d‟aquesta data i impregna els 365 dies de l‟any,
l‟acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que
conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents i són massa punyents alhora. Les situacions de vulnerabilitat
són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral,
feminització de la pobresa, entre altres situacions de desigualtat estructural. De fet,
un estudi recent d‟Enginyeria Sense Fronteres fa evident que 7 de cada 10 víctimes
de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. Més d‟un
70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. I en aquesta mateixa línia
l‟Observatori Dona i Empresa assenyala que més del 70% de les empreses no
tenen cap dona als seus Consells d‟Administració. Això contrasta amb l‟àmbit
educatiu, a on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els
càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats
majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s‟ha trencat i
segueix limitant les possibilitats d‟ascens de les dones.
Segons l‟últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se
situa en un 26,6% a Catalunya i dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se.
Al País Valencià i a les Illes les dades tampoc són positives: un 24,24% i un 15,88%
respectivament. Qüestió que, a diferència d‟alguns, nosaltres sí que considerem
que ens “hi hem de posar” per erradicar-la mentre veiem com diversos països
europeus adopten noves mesures per fer-hi front.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
laboral i personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps
de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important
replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i
intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre municipi uns
horaris més racionals.
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Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a
una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys
puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers mesos la campanya #MeToo de
denúncia d‟assetjament sexual ha fet evidents aquestes situacions encara tan
habituals i hem seguit amb preocupació el tractament judicial i mediàtic de casos de
violacions que han posat de nou el focus sobre les dones víctimes, culpabilitzant-les
i no sobre els agressors. També s‟han fet públics casos d‟agressions sexuals que
han sortit a la llum pública en diverses institucions i que mostren que cal continuar
amb la tasca de prevenció, de reparació de les víctimes i castigar-ne els autors.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l‟any,
per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents
ACORDS
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
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 5 vots en contra dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
Primer.- L‟Ajuntament de l‟Hospitalet manifesta el seu compromís per continuar
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-
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EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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; amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco
Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 4
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. 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.- Donar suport al manifest institucional de la Diputació de Barcelona amb
motiu del 8 de març i fer-ne lectura en l‟acte institucional.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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; amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco
Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 4
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercer.- Donar suport a la vaga laboral del 8 de març, i de consum, cures i de
l‟estudiantat del dia 8 de març convocada pel moviment feminista. Sumar-nos a
les mobilitzacions convocades pels sindicats.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 18 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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; amb 5 vots en
contra dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco
Javier Martín Hermosín, Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 4
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vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. 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:
Quart.- Traslladar aquest acord a les associacions de dones del municipi, al
Consell de Ciutat, Consells de Districte, a Ca la Dona, als grups polítics al
Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a l‟Institut Català de les
Dones.

Manifest de la Diputació de Barcelona en motiu del Dia Internacional de les
Dones 2018 1
El 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones, un dia en el qual des dels
carrers, des de la societat civil i des del municipalisme reivindiquem les dones com
a ciutadanes actives i els feminismes com a moviment social transformador.
Els feminismes han anat assolint protagonisme i força en àmbits de la vida social,
política, econòmica i cultural, nivells que cal mantenir i enfortir. Un bon exemple en
són el món de la creació cultural i el món educatiu, on la urgent necessitat de
superar els esquemes patriarcals en la transmissió de valors és ja difícilment
qüestionable. Alhora, els feminismes també han entrat als ajuntaments, reconeixent
que la justícia de gènere i els drets de les dones són un element estructural en tota
política pública que persegueixi un món, un país, un territori o unes ciutats
cohesionades i inclusives.
I tot això està passant després de dècades de lluites, en les que les dones ens hem
trobat i reconegut en espais diversos de participació. Ho hem fet establint relacions i
xarxes, evidenciant els conflictes i les diferències, construint espais i accions per
atendre les necessitats de les dones en la seva pluralitat i la lluita pels seus drets.
El més revolucionari és que totes aquestes aportacions han demostrat que la
transformació del sistema patriarcal té un impacte per a tota la societat. Trenca amb
la mirada única, androcèntrica i heteronormativa del món, que no només no respon
a la realitat, sinó que té impactes nocius en la vida de milions de persones, no
només en les de les dones.
Per això aquest 8 de març reivindiquem la sororitat com a instrument polític de
gènere, definit per Marcela Lagarde com “l‟aliança feminista entre les dones per
canviar la vida i el món en un sentit just”2 a través del que les dones han teixit
aliances al llarg de la història. Aliances per transformar, transgredir, redefinir,
qüestionar, articular, enfortir, apoderar, més enllà d‟orígens i fronteres.
Des del món local volem fer visibles les articulacions i aliances entre dones en

1 Pendent d’aprovar al plenari de la Diputació de Barcelona del 22 de febrer 2018
2 https://www.asociacionag.org.ar/pdfaportes/25/09.pdf
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diferents camps de l‟associacionisme, la cultura, l‟economia, la cura, la política.
Aliances, del nostre entorn més pròxim i de tot el món, que posen encara més en
evidència les arrels patriarcals de fenòmens com les desigualtats en els treballs,
l‟exigència de posar la cura al centre de les polítiques i de redistribuir l‟accés a la
riquesa i als recursos, base de la Vaga i mobilitzacions de dones d‟enguany, de la
que ens sentim partícips.
Continuem defensant amb fermesa el nostre compromís en el suport i
desenvolupament de les polítiques de gènere en el món municipal i en una major
representativitat política de les dones. Una participació pública que es basi en la
sororitat i en lideratges que democratitzin les relacions, els espais de participació i
d‟incidència, que facin els nostres pobles i ciutats FEMINISTES.
Per això ens convoquem a una vaga feminista. És una vaga que va més enllà del
que s'identifica com aturada laboral perquè la participació de les dones és nuclear
en totes les esferes de la vida, i la vaga ha d'assolir també altres treballs i espais: el
de les cures, el consum, la vida estudiantil i associativa.
Una vaga en la que cridem a reflexionar col·lectivament què poden fer tots i
cadascun dels homes per canviar una situació sobre la qual ja s'haurien d'haver
manifestat contraris.
Practiquem un feminisme interseccional perquè sabem que estem travessades per
desigualtats i precarietats que ens situen en llocs molt diversos davant del
patriarcat, el treball assalariat, les cures, el consum, l'exercici dels nostres drets, la
formació i la participació ciutadana, per les diferències que travessem alguna de
nosaltres segons la procedència, la classe, l'edat, l'orientació sexual, la identitat de
gènere i habilitats. Però la vaga és de totes, hi ha un lloc per a totes i cadascuna de
nosaltres en la nostra vaga feminista del 8M.
Formem part d'un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de
l'economia, de les relacions. Volem ocupar l'espai públic, reapropiar-nos de la
decisió sobre el nostre cos i la nostra vida, reafirmar la força política de les dones,
lesbianes i trans i preservar el planeta en què vivim.
I per això el 8M pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball
remunerat i els nostres estudis, per demostrar que sense nosaltres no es produeix, i
sense nosaltres no es reprodueix.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 44, 45, 46 i 47, es produeixen les intervencions
següents:
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SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Intentaré ser breu, en quant a la moció per traslladar els presos independentistes, ja
a la Junta de Portaveus he comunicat que faria esmena “in voce”, previ trasllat a
tots els portaveus i Alcaldessa i als regidors no adscrits que crec que ho tenim tot,
no?, del canvi del títol de la moció i tanmateix el redactat del tercer acord, ho
tornaré a dir perquè quedi clar quina és l‟esmena que hem proposat, el títol de la
moció seria “Moció per demanar el trasllat de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol
Junqueras i Joaquim Forn, a presons catalanes” i l‟acord tercer quedaria redactat
de la següent manera: “l‟Ajuntament de L‟Hospitalet considera que mentre no es
produeixi l‟excarceració per raons d‟humanitat es procedeixi immediatament al
trasllat de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez a centres
penitenciaris catalans”.
Dit això, presentem quatre mocions, la primera d‟elles és la moció per millorar
l‟accés dels veïns de la zona nord de L‟Hospitalet, a l‟Hospital Moisés Broggi que
com ja hem comentat, és per intentar demanar una nova línea d‟autobús que
connecti directament la zona nord amb l‟hospital, tenint en compte, que hi ja
reconeixem que hi ha tota una sèrie de línees però que per la dificultat, l‟orografia
del terreny pels barris que uneix pues moltes vegades tenim, amb la majoria
d‟ocasions, uns trasllats que són de 45 minuts que és una dificultat, tant pel malalt
com per als familiars que tenen que anar a visitar als malalts.
En quant a la moció 45, la que comentàvem ara amb aquest canvi de títol, és una
moció que quan ja la vaig presentar, vaig fer una roda de premsa, ja especificava
que no era qüestió de colors polítics si no una qüestió senzillament humanitària,
d‟acostar aquests presos polítics a les presons catalanes, tanmateix no només pels
presos si no també per les famílies perquè poguessin estar a prop d‟ells.
En quant a la moció 46, la moció per incrementar el nombre d‟espais de lliure
expressió a L‟Hospitalet, és evident que amb una ciutat tant gran, amb una ciutat
que hi ha tanta propaganda, tants actes, tantes entitats que volen donar conèixer
les seves activitats, en el seu moment teníem uns “pirulos” que van desaparèixer i
per tant, tenim tota una sèrie d‟aquests espais de lliure expressió que actualment hi
ha pocs, i a més a més desequilibri entre barris. Ens donem compte anant per la
ciutat que hi ha tota una sèrie d‟espais, parets o tal.., que podrien posar-se aquests
espais de tal manera de que augmentés aquest espai de lliure expressió, de tal
manera que les entitats, partits polítics poguessin, doncs, posar la seva
propaganda, els seus actes, anunciar el què fan en aquests espais que seria el lloc
adequat, lògicament per fer-ho i d‟alguna manera, també, entendre que amb això
avançaríem en que moltes vegades la gent acaba, moltes entitats acaben caient per
aquesta falta d‟espais, en posar els seus comunicats, la seva propaganda allà on no
pertoca, i per tant, jo també crec que això és una mesura d‟augmentar aquests
espais, també serveixi per fer un millor ús de l‟ordenança del civisme.
En quant a la moció per la igualtat salarial entre dones i homes, ja s‟han fet altres
mocions i em remeto al contingut de l‟acord que es posa en les mateixes.
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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 al Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín, a la Sra. Cristina Santón Ramiro, i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a
continuació a la resta de representants dels grups.

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la 44, favorablemente, la 45 en contra, la 46 abstención y la 47
a favor.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Les mocions 45 i 46 a favor, la 47 en contra pels motius anteriorment
exposats i la 44 la votaré en contra, tot i agrair-li que posi de manifest una
necessitat que hi ha a la zona nord que és que l‟hospital de referència de tots
aquests ciutadans i ciutadanes es troba força allunyat i que és complicat la seva
accessibilitat. Més enllà que la solució que vostè proposa no trobo que sigui la més
adient, perquè si triguen 40-45 minuts en arribar, imagini si posem un autobús
donant voltes pels tres districtes, als seus barris, per arribar fins al Broggi, crec que
encara trigaria força més.
Però més enllà de tot això, trobo que és una moció conformista i aquest govern i
aquesta ciutat, cap dels dos es caracteritzen precisament pel conformisme. Aquí
acceptem que la realitat és la que és i no es pot canviar, o sigui, el Broggi és
l‟hospital de referència de la zona nord i ho acceptem i aquesta realitat, el que païm
als carrers és que no s‟accepta i és en aquesta línea en la que estem treballant.
El problema no és l‟accessibilitat a l‟hospital, el problema és que la demanda i la
necessitat veïnal que hi ha a la zona nord és de tenir el seu hospital de referència a
L‟Hospitalet. Sí ho diu, però és una moció conformista que diu, acceptem que tenim
el Broggi, mirem de trobar quina forma arribem. El debat s‟ha de centrar amb qui és
l‟hospital de referència que necessitem per la zona nord, llavors aquí hi ha dues
possibilitats, a mig i llarg termini, una recuperació de l‟Hospital General i que torni a
ser un hospital de referència per la zona nord i a curt termini redistribuir la
referenciació de pacients i que Bellvitge sigui també l‟hospital de referència de la
zona nord.
En aquestes dues línees s‟està treballant molt des de salut i des de l‟equip de
govern al complert, fem pressió des de diferents aspectes i òbviament és cap a on
volem arribar, però sap què li diré ara, no?. Sap per què tot això està aturat?,
perquè no tenim un govern, és una decisió que s‟ha d‟aprendre a nivell polític i que
manca la figura que necessitem que la prengui, llavors nosaltres continuarem
treballant en aquesta línea perquè és la millor solució pel veïns de L‟Hospitalet, de
la zona nord, de la sud i de totes, intentarem recuperar l‟Hospital General,
intentarem que Bellvitge sigui, com a mínim, referència de tota la ciutat i que
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aquests veïns tinguin el seu hospital a la ciutat, i farem pressió per a que quan
abans sigui una realitat, doncs, millor per a tothom. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa. En contra de la moció 44, la moció 45 agrair els canvis, vam
comentar el dia de les informatives un parell de detalls de la moció, la 45 la votarem
a favor, la 46 a favor també i la 47 en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la moció 44, no sense fer referència a un tema que creiem
cabdal sobretot del que sembla que queda bastant evidenciat en l‟exposició de la
pròpia moció.
L‟hospital de referència de les veïnes de la zona nord de l‟Hospitalet, és i ha de ser
l‟Hospital General de l‟Hospitalet CSI. Des d‟aquest grup municipal, tal i com també,
tal i com sobretot reivindica el moviment veïnal de la nostra ciutat des de fa mesos,
exigim al Departament de Salut de la Generalitat que recuperi la totalitat de l‟atenció
mèdica d‟aquest hospital, ara pràcticament desmantellat, de referència per a la
població dels tres districtes, sis barris del nord de la nostra ciutat i tot el personal
mèdic, administratiu i tècnic, que el centre ha anat perdent durant els últims 10
anys, mínim.
En relació a la moció 45, des de la CUP-Poble Actiu, tot i que la votem a favor,
pensem que demanar clemència a un govern que ha demostrat el seu tarannà
antidemocràtic, és estèril, prova d‟això és el fet que no es busquin cap tipus de
solucions polítiques, que no es facin o que es facin servir mètodes policials i
judicials per abordar la situació en la que ens trobem. La votarem a favor, per la
situació en la que es troben les seves famílies, les famílies de les quatre persones
empresonades per raons polítiques. No ho farem per cap argument polític, nosaltres
no reconeixem els seus tribunals polítics i les seves mesures judicials repressores.
Amb els empresonaments de persones de totes les formacions que donen suport a
la República Catalana, l‟únic que busquen és l‟escarni i la humiliació, pensem que
en cap cas hi ha motius reals per l‟empresonament de cap d‟ells i encara menys el
seu manteniment a les presons tan i tan de temps, i tan i tan lluny de les seves
famílies.
De ben cert és que l‟únic motiu és la revenja i la frustració d‟aquest govern, que ens
ha tornat a temps passats.
Demanem la posada en llibertat de tots el presos polítics, així com la dels que
pateixen represàlies per fer cançons, piulades a les xarxes i d‟altres amb la llei
mordassa que han estat empresonats i empresonades menystenint el dret a la
llibertat d‟expressió i de pensament d‟un Estat que diu ser una democràcia.
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També un parell de comentaris simplement que ampliar els lliure expressió, i també
seria, al nostre entendre, interessant diferenciar l‟Ordenança del Civisme i la
Convivència d‟aquest Ajuntament, aquells elements de difusió i propaganda,
d‟entitats i col·lectius sense afany de lucre, d‟aquells elements col·locats per
empreses privades amb afany de lucre. La diferència de recursos materials i
econòmic d‟uns i altres és força notòria.
I en relació amb la 47, la votarem a favor pel contingut. No ho farem, no parlarem
més d‟ella perquè en realitat hem estat debatent sobre aquest tema durant tot el
Ple.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí a favor de totes les mocions.

SR. PEDRO ALONSO (PARTIT POPULAR)
La 44 votarem que sí, la 45 en contra, 46 abstenció i 47 a favor.

SRA. JULIANA CARBALLEIRA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 44, la votarem a favor. Sí que és veritat que compartim la reivindicació
que fa algun company, aquí al Ple, que és una cosa que nosaltres considerem
cabdal i que és prioritari que és que la població de L‟Hospitalet tingui com hospital
de referència, un hospital de L‟Hospitalet, que tenim dos, tenim l‟Hospital General i
tenim l‟Hospital de Bellvitge i és possible, no?, però sí que és veritat que tal i com
està avui dia la situació, doncs, qualsevol millora per tal de que la mobilitat dins de
la ciutat i fora d‟ella sigui més positiva, doncs, la trobem bé, la trobem bé en aquest
sentit, sense oblidar aquesta reivindicació que hem de tenir de retornar, doncs,
l‟activitat que tenia el nostre Hospital General i que els nostres ciutadans, tenint dos
hospitals a la ciutat, no hagin de sortir fora per visitar-se, però la votarem a favor.
De la moció 45, també la votarem a favor, encara que bueno, en aquesta moció, el
que es demana és el trasllat dels presos, bueno dels Jordis, del Joaquim i de l‟Oriol
a una presó catalana, bueno, n‟hi havia un altra moció que al final no ha vingut
sobre la seva llibertat, nosaltres el què demanem és l‟alliberament d‟aquests
presos, però sí que considerem que constitueix un càstig afegit, no només per a la
família si no també per l‟empresonat, el estar allunyat de la seva casa, per tant
votarem també favorablement aquesta moció.
La moció 46, també la votarem a favor. Hi ha una manca d‟espai ara la ciutat per
poder posar, doncs, bueno, cadascú donar a conèixer les activitats que fa o bueno
d‟altres informacions. El què demanaríem, nosaltres ja vam demanar en el seu
moment, doncs, que ens donessin la informació de quins eren els plafons que
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quedaven, ara mateix, a la ciutat perquè sí que s‟havien reduït. El què demanem és
que n‟hi hagin més espais i que en els espais que tenim, doncs, intentem gestionarlo d‟alguna manera en el que no sempre estiguin ocupats per empreses privades
que poden empaperar cada dia, no? i és el que fa que qualsevol entitat que pugui
posar un cartell, al dia següent probablement estigui tapat, doncs, bueno no sé, si
establir alguna normativa, o algun règim, alguna cosa, per tal de poder, bueno de
que les associacions, entitats, partits i grups de la ciutat, doncs puguin fer servir
aquests espais per donar conèixer les seves propostes i activitats.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 47, tornem una altra vegada amb el tema de la igualtat de la
dona, ens abstindrem, perquè com altres mocions, estan carregades de bones
intencions però ja està, no vam més enllà i no és suficient. Aquí es parla de la
igualtat salarial i cal destacar que la pobresa té rostre de dona, de dona normalment
monoparental amb fills al seu càrrec i que no té, té un treball precari o no té treball i
que segurament no té escola bressol on portar els seus fills, que té dificultats per
alimentar la seva família i tot això amb bones voluntats i amb posar-ho en paper no
és suficient o es fan politiques integrals, es fan polítiques reals o realment no fa falta
venir amb tantes mocions per la igualtat de la dona, ens abstindrem.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La 44 para mejorar el acceso a los vecinos de la zona al Hospital Moisés Broggi, yo
creo..., he escuchado aquí algunas cosas que son…, mire usted ha tachado de
oportunista esta moción, yo no le veo el oportunismo, usted ha dicho eso,
conformismo..., ah!, ¿no era oportunista?

SRA. CRISTINA SANTON (RNA)
No, no, conformista.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ah!, perdón, entonces, evidentemente, ahí pues son unos criterios suyos, por tanto,
retiro lo de…, porque si era así, me parecía lamentable, pero en cualquier caso y no
es así, pues no hay ningún problema. Bueno, conformista..., bueno es que al final
hay que conformarse con lo que hay, también es cierto, lo que pasa, mientras no
tengamos otra cosa y hay que seguir trabajando en eso, para que eso llegue, todos,
pues hombre, es bueno que los accesos ahí para la gente que los utiliza, estén
mejor. Yo no creo que este señor aspire a quedarse ahí con eso nada mas, aspirará
también a tener a un hospital de referencia y todo eso, no?, pero lo que aspira es
que mientras tanto, eso, pueda funcionar y tal, y bueno, pues oiga, usted ha votado
lo que ha votado y yo lo respeto pero no creo yo que sea el Sr. Monrós conformista
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con eso, yo creo que el va a aspirar a que hayan también buenos hospitales y de
referencia y mientras tanto, lo que quiere es que haya un acceso como dios manda
para los vecinos, yo votaré a favor.
Bueno, también votaré a favor de la 46, votaré a favor de a la moción de igualdad
salarial entre las mujeres y los hombres, como no puede ser de otra manera, sin
entrar en los politiqueos como decía anteriormente, ¿no?, creo que si nos referimos
al título, pues ¿quién va a votar en contra de eso? Si realmente lo que queremos,
creo yo, que todos o casi todos, eso ocurra.
En cuanto a la..., bueno, usted sabe que ahí tenemos ya un diferente criterio, Sr.
Monrós. Usted le ha cambiado el nombre a la moción, ha dicho los nombres de las
personas que quiere usted que se aproximen, me parece bien, pero le ha quitado
usted el título de independentista, ahí lo tienen eh?, se lo ha quitado pero lo tiene,
porque yo creo que no lo niegan, por tanto, me parece bien, es otra forma de
abordar la moción.

SR. MONROS (CIU)
No es un título.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
No, no, es un título: yo soy independentista, me autotítulo o denomino
independentista, y esto lo dicen cada día. Pero bueno, no es ese el caso, mire,
nosotros, como no puede ser de otra manera, respetamos la separación y la
independencia de poderes en la independencia judicial, pero lo que nos parece
inapropiado, bueno, es que un ayuntamiento opine sobre las decisiones de jueces y
tribunales en los casos que no es parte, me parece inapropiado, pero bueno, eso es
en realidad, sería responsabilidad de los abogados de las partes, Sr. Monrós.
Podríamos llegar a entender una valoración política del régimen penitenciario para
los presos preventivos, podríamos llegar a entenderlo, hacer una valoración política
siempre se puede hacer de cualquier cosa, pero nos parece de todos modos
inapropiado plantearlo específicamente para los presos políticos como ustedes
dicen, que yo creo que no son presos políticos, son políticos presos que es distinto.
¿Están ustedes defendiendo privilegios penitenciarios si se es independentista?,
según datos del Poder Judicial, hay nueve mil presos preventivos en este país,
¿ustedes defenderían también que esos presos preventivos, por delitos comunes u
otros, en el mismo plano de igualdad, o sólo para los presos políticos?, ¿o los
políticos presos?, que es la palabra correcta para mi modo de ver.
¿Ustedes creen que el resto de presos no se encuentran en la misma posición de
derechos?, ¿No? Yo entiendo que ustedes defiendan eso pero no puedo compartir
porque sería estar en un plano de desigualdad y sobre todo, porque no creo que,
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como he dicho al principio, nosotros no tengamos que respetar a los jueces, y las
decisiones de los jueces deben ser respetadas por todo el mundo. Ese es el
problema que ustedes llevan largos años, no respetando a los jueces y a las leyes y
consecuentemente por eso, delinquen o presuntamente delinten y entonces pues
los meten en la cárcel y entonces ustedes pretenden que porque tienen la etiqueta
independentista, tengan unos privilegios que a lo mejor ustedes lo están pidiendo
para otros presos y nosotros no podemos estar a favor de eso, todos somos iguales
ante la Ley y mire si no quieren que los pongan en la cárcel, lo que hay que hacer
es respetar las leyes porque seguramente si los jueces entienden que tienen que
hacer esa actuación y dejarlos en la cárcel será porque en derecho y en el Estado
de Derecho, ellos son los que tienen que interpretar y los que tienen que hacer
valer las leyes.
De manera que entiendan ustedes que mientras que sigan incumpliendo leyes, lo
más probable y todavía algunos por ahí pendiente de juicio. Mira a nadie le agrada.
Tengo tiempo, tranquilo, respire hondo. A nadie le agrada que la gente esté en la
cárcel, es desagradable. Yo no me alegro especialmente, se lo puedo asegurar, no,
pero yo creo en la justicia y en la ley y la respeto y pido que los demás hagan lo
mismo y oiga yo no seré el que diga y esté en contra, lo que estén más cerca o más
lejos, pero cuando pidamos algo, no le pongamos simplemente la etiqueta de: “no,
estos porque son los míos, piensan como yo”, porque hay mucha gente que
seguramente estaría condenada y no piensa como usted, piensa lo contrario y
estará en la cárcel también, o ¿cree usted que solamente hay presos
independentistas en la cárcel? Habrá algunos que sean unionistas, por qué no pide
usted en la moción que vengan también esos y a lo mejor ahí me lo pensaba. En un
plano de igualdad y respetando las leyes, Sr. Monrós y sabe usted que yo, cuando
considero honradamente y usted trae una moción aquí donde veo, como le he dicho
ahora, se la he defendido siempre pero aquí sin ninguna duda, pues estamos en
desacuerdo desde principio, porque partimos de sitios diferentes y queremos llegar
a sitios diferentes, pero una cosa sí debería ser común para todos, el Estado de
Derecho, la ley, la división de poderes y sobre todo, el respeto a la justicia, porque
si usted no la respeta no esperará a que yo respete la que usted pueda poner, si
usted no la respeta, en el momento en que usted se salta las leyes y además está
de coro y apoya a los que dan golpes de Estado?. A nuestro modo de ver,
suspenden el Parlamento, se cargan… ¿ustedes saben lo qué ha pasado en
Cataluña?
Vamos a ver si nos acabamos de enterar que no podemos seguir por ese camino.
¿Sabe qué pasa? que como tengo tiempo, pues quiero que usted me escuche,
como yo le escucho a usted otras veces y no tengo prisa por acabar, le veo muy
impaciente no se preocupe, si al final si tenemos que tomar un café, nos lo
tomaremos porque las personas debemos estar por encima de muchas cosas, pero
sí hay algo que nos debe de unir, el respeto a la Ley, el respeto a la Constitución y
el resto a la democracia. Muchas gracias.
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SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
En todo caso, en la moción número 44 nos abstendremos. Creemos que el Hospital
Moisés Broggi está bien comunicado con la ciudad. Se ha hecho un estudio, entre
20 y 40 minutos es el tiempo que tardaría cualquier persona para acceder, pero la
verdadera realidad de todo esto es que la utilización como hospital de referencia del
Moisés Broggi, pues interrumpe, en fin, lo que viene siendo una normalidad en la
referencia hospitalaria de la zona norte, en este sentido, habría que…, ya se ha
apuntado por parte de la Sra. Cristina que la lógica sería que el Hospital de
Bellvitge fuera referencial de la zona norte o que en todo caso, que creo que es la
hora de la reivindicación que debe tener la ciudad, el antiguo Hospital de la Creu
Roja, el Hospital General, continuará siendo el hospital de referencia.
De todas maneras, el sistema de transporte es un sistema que está previsto para
hacer transbordos, es un sistema de transbordo precisamente porque se ha
definido así en la nueva planificación que tenemos en el área metropolitana.
Ustedes saben que hay líneas verticales, horizontales y diagonales que son más
rápidas y que aquí también las tenemos en la ciudad, podrían ser la 12, la 14, la 16
y están hechas así precisamente para poder hacer un transbordo rápido y cambiar
de autobús, en este caso, por tanto, yo creo que antes que hemos aprobado una
moción, había una serie de prioridades de transporte y respecto a la autoridad
metropolitana del transporte respecto a quien ordena el transporte público, no sé si
ésta sería una de ellas, en todo caso, lo dejo aquí, ustedes piden ese estudio y
probablemente lo tiraremos adelante.
La otra moción, se la apoyaremos, la votaremos a favor la 46. Sap vostè que estem
pendent d‟un contracte, abans n‟hi havia una sèrie de pirulís que és on es posava la
propaganda, quan aquest contracte s‟adjudiqui, pues, n‟hi haurà 40 murals
d‟expressió d‟un format una mica diferent, perquè són més moderns, més nets i
probablement més funcionals però fins que no estigui adjudicat, això no serà
possible, en tot cas, ja sé que no és el mateix, però tenen en aquest moment, les
entitats tenen els panels de civisme en els que es poden col·locar diferents
propagandes. La votarem a favor.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Per complementar el comentari que feia el Sr. Garcia Mompel, i en la línea de molts
regidors i regidores que ja s‟han expressat, pel que hem de treballar tots junts i
totes és precisament per garantir que el conjunt de la ciutadania de L‟Hospitalet,
sigui atesa en un hospital que radiqui a la nostra ciutat, bé sigui, el Hospital de
Bellvitge o bé sigui recuperant les infraestructures hospitalàries que hi havia a la
antiga Creu Roja o amb un hospital alternatiu.
Dir-vos que no només és un desig, que no només és un prec, si no que per part
d‟aquest govern, com ja s‟ha expressat abans per part de la Sra. Santón, estem
treballant en això activament, de fet no fa gaires setmanes la pròpia Alcaldessa, així
ho va traslladar a les autoritats sanitàries que pensessin la via, l‟alternativa per tal
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de poder garantir que tota la ciutadania de L‟Hospitalet pugui ser atesa a un hospital
que radiqui a la nostra ciutat i ens estalviaríem segurament molts desplaçaments
tots plegats.
I un prec, sembla que això, fora d‟algun grup, sembla que genera força consens,
però jo demanaria, evidentment, al conjunt de forces polítiques presents al
Consistori, però especialment, en aquells grups polítics que sembla que donaran
recolzament en el proper govern de la Generalitat que ens ajudin a fer realitat
aquest objectiu. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, respecte de la moció número 47, moció per la igualtat
salarial entre dones i homes, la votarem favorablement. El què planteja crec que
està bastant més a l‟abast de les possibilitats municipals i algun dels suggeriments
o plantejaments que fan els propis acords, ja han estat recollits en altres mocions
que també hem votat favorablement, per tant, li donarem suport.
Respecte de la moció número 45, d‟entrada li vull agrair al Sr. Monrós la voluntat de
buscar els consensos, de buscar els acords. Crec que és del què es tracta i més
amb una situació tant convulsa com la que tenim en aquest país, crec que val la
pena posar en valor quan algú el que busca és això, es l‟acord i buscar, ser
capaços, de generar consensos al voltant de temes, diguéssim que no són
còmodes per tothom i que seria molt més fàcil tirar pel camí del mig i ja està. Per
tant, d‟entrada agrair-li aquesta voluntat.
Dit això, tal com està plantejada aquesta moció, ja inicialment i amb les
modificacions que s‟han fet avui mateix per part del proponent del grup del PDeCat,
nosaltres volem manifestar una sèrie de qüestions perquè crec que és rellevant fixar
la posició del Partit dels Socialistes i finalment fixarem la nostra posició de vot.
Nosaltres entenem i no farem i acatem i respectem fill per randa les decisions dels
òrgans judicials i crec és obligació de tothom respectar i acatar aquestes decisions,
això no vol dir que no siguin opinables, això no vol dir que no siguin opinables.
Nosaltres acatem i respectem aquesta decisió, en aquest cas, de l‟Audiència
Nacional en la qual el què fa és posar en presó preventiva als presidents d‟Òmnium
i de l‟Assemblea Nacional Catalana, a l‟exvicepresident del Govern i a un
exconseller, a l‟exconseller Quim Forn.
Nosaltres des del primer moment hem manifestat que aquesta presó preventiva en
virtut dels delictes dels que se‟ls acusa i que evidentment tindran el seu recorregut
judicial i tindran la seva sentència quan arribi el moment, entenem que la presó
preventiva, sempre hem manifestat que ens assemblava desproporcionada. Ho
hem dit i ho continuem dient, ens assembla una mesura cautelar desproporcionada,
tenint en compte que la presó preventiva és diguéssim la màxima expressió de
mesura cautelar, el màxim nivell de mesura cautelar que entenem que en aquests
moments, i a més a més, a la vista d‟altres membres del Govern o de la Mesa del
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Parlament que han estat vistos en les seves causes en la mateixa Audiència
Nacional, que també, teòricament podien incorre en les mateixes continuïtats de
delicte que teòricament podrien incorre aquestes quatres persones que encara
mantenen a presó, se‟ls ha deixat en llibertat sota fiança amb unes mesures, unes
mesures molt menys lesives que la presó cautelar.
Per tant, i atenent també en aquests elements, nosaltres pensem que aquesta seria
la fórmula adequada. Però també un element de reflexió, tal com sembla que van
les coses, molt probablement és que abans d‟acabar l‟any, aquestes causes
judicials es veuran, tindran una sentència definitiva i molt probablement en virtut
dels delictes que se li imputen, tindran condemnes, hi hauran condemnes que no
seran menors.
Ja els hi dic, nosaltres continuarem respectant i acatant la decisió judicial,
opinarem, evidentment però acatarem i respectarem aquestes decisions judicials.
Els grups que promouen o que estan al voltant del moviment independentista faran
el mateix?, també acataran i respectaran aquestes decisions?. Crec que aquest és
un element que val la pena que ja comencem a tenir en el nostre diari, perquè
malauradament o ens agradi o no ens agradi, molt probablement abans de final
d‟any tindrem aquesta situació.
Nosaltres continuarem mantenint la nostra proposta de respecte, de reconciliació,
d‟acord i de pacte, però dit tot això, és evident que estem en un Estat de Dret i que
en un Estat de Dret qui comet un delicte, qui se salta la Llei i acaba en un jutjat,
acaba sent jutjat i acaba tenint una sentència i les sentències s‟han complir i s‟han
d‟acatar, més enllà de que es puguin opinar.
Dit això, amb el què vostès plantegen en la seva moció, vostès diuen, escolti...
Votarem favorablement a la moció.

SR. MONROS (CIU)
En part el Sr. Miguel García m‟ha convidat a fer-ho. Agrair no sé si s‟han aprovat les
quatre mocions?, o com ha quedat el tema? Agrair als grups que han votat
favorablement a les mocions. Vull fer unes consideracions també, no?, vostè Sr.
Miguel García parlava de que a part de les quatre persones que estan a la presó,
estàvem delinquint, no? Jo he volgut entendre o he cregut entendre que jo
concretament, com independentista, si dono recolzament a certes coses que han fet
aquests presos, jo estic delinquint, bueno, és una consideració.
Parlava de que havíem fet un cop d‟Estat, jo crec que és el cop d‟Estat més
immaculat que s‟ha fet en aquesta vida, que no ha caigut ni un colom i en canvi
aquí parlem de les forces dels cossos de l‟Estat que en el 23F del 1981, un cos de
la Guàrdia Civil, va fer un cop d‟Estat i encara la gent, encara l‟alava i va anar
menys gent a la presó amb un cop d‟Estat real, militar, dintre del Congrés dels
Diputats que la gent que ha anat a la presó i que continua a la presó per,
senzillament, intentar fer una cosa que era portar la democràcia a tota la gent i
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portar la democràcia en virtut de la tossuderia de l‟Estat espanyol de no entendre
que més de dos milions de persones volien votar lliure i democràticament un futur
pel seu país, que jo sempre he dit que votar, o sigui, però això vostès no ho han
entès i no ho han entès perquè els interessa no entendre-ho, perquè con que a
vegades se saben perdedors, sempre intenten evitar la votació democràtica que
nosaltres hem reclamat des d‟un principi, que no és exactament ni la del 27 de
setembre de 2015 ni la del 21 de desembre de 2017 totalment obligada.
Nosaltres volem un referèndum, això és el que volíem però clar, el referèndum per
demanar la independència és votar sí o no i és la por a perdre aquest referèndum
que fa que l‟Estat espanyol i que certes forces polítiques es tanquen en banda i
llavors a partit d‟aquí, ens diuen que voler portar la democràcia a les urnes és
delinquir, delinquir, un cop d‟Estat, bueno pitjor que assassinats i totes aquestes
coses, quan ha sigut el cop d‟Estat que hi ha hagut, que ja li dic jo que no és un cop
d‟Estat, però és igual i portar aquesta repressió i que els cossos policials davant de
votar, no de donar cap cop d‟Estat, van actuar represivament, dirigits pel qui sigui,
dirigits per persones que van provocar a la gent per anar a votar, com sempre hem
anat a votar, com vam anar a votar el 21 de desembre, com hem votat en altres
vegades, però clar, a algun l‟interessava fer això per amedrentar-se‟ns.
Miri jo, no considero que delinqueixi, si ser independentista és delinquir, pues bé,
pues potser m‟hauré de sotmetre a una justícia injusta, vull dir, Sr. Fran Belver deia
que s‟han d‟acatar les sentències, jo dic que sí, sempre i quan els judicis siguin
justos i que es jutgin realment els fets i que les persones que es jutgen estiguin amb
el seu sa judici quan et jutgen per aquell tema concret en el qual ja estan bastant
polititzats per jutjar-te, no?
Si es donen els elements normals en qualsevol dels casos, entendré que la justícia
és justa quan algú, com està passant darrerament, en aquests temes, ja se sap la
sentència abans de que passi o ja saben, la premsa ja sap qui anirà a la presó, qui
no anirà a la presó, quina fiança li posaran i no li posaran perquè, evidentment, està
tot, allò que es diu entre cometes, “amañado”, anem difícil, serà difícil aquest tema,
però en tot cas, sí és veritat, quan la justícia és justa, quan els que jutgen, jutgen
per tothom igual, evidentment que s‟ha d‟acatar la sentència, però quan algú ho té
tot preparat perquè passi el que volen que passi, és difícil entendre-ho, no?
I torno a repetir, amb un procediment totalment d‟intentar la democràcia, les quatre
que estan a la presó, ho estan per les seves idees polítiques no pel què van fer, no
pel que van fer. Demanaria si està el Rainaldo, que ja van dos avui, que em deixis
acabar i els comentaris els fas desprès o a la persona que tingui que replicar del teu
grup, val? I dit això, torno a repetir, agraeixo això i ja anirem parlant.

SR. GARCIA VALLE (CIUDADANOS)
Muy rápido, Sr. Belver, usted ha hecho un discurso que yo suscribiría, perfecto,
pero ha votado, o sea, no ha votado en coherencia con lo que ha dicho, no?, a mi
modo de ver, seguramente, porque mire, los señores que están en la prisión es
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porque hay otros que están fuera, como usted bien decía, pero sabe porqué,
porque han admitido, es como aquel chico que le tienes que regañar, “papa, oye tu
no sigas tirando piedras al vecino” y le sigue aporreando al vecino y entonces lo
coge el padre y dice “oye vas a seguir tirándole piedras al vecino‟” y dice “sí, sí,
pues sigue aquí hijo mío, porque no te puedo dejar fuera porque seguirás tirando
piedras al vecino”, y entonces, los otros han dicho “no, no, yo no tiro más piedras al
vecino”, ah!, pues váyase usted y hago un acto de fe de que usted no lo va hacer. Y
por eso están en la cárcel unos y otros no, porque se les ha dado por supuesto que
lo que le han dicho al juez es verdad. Una declaración de intenciones que a lo mejor
luego hacen lo mismo, pero en cualquier caso, por eso no están en la cárcel, pero si
usted sigue diciendo que va a seguir delinquiendo y que la República Catalana,
está bien hecha y no se arrepiente y no dice como nosotros que han salido
huyendo, y el otro se fue, el prófugo, pues al final…, si Puigdemont estuviera aquí,
con esa actitud, también estaría en la cárcel.
Pero mire, usted dice votar..., hay que votar dentro de la Ley, aquí no podemos
cada uno salir cada día por peteneras, votando lo que nos dé la gana, hay una
Constitución y ustedes eso no lo acaban de entender ni lo entenderán nunca,
Constitución que votó todo el pueblo español. Usted también o sus padres.

SR. MONROS (CIU)
Yo no. Mi padre tampoco, tranquilo…

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
¿Tampoco? bueno es igual, el 92% de los catalanes, ¿le parece bien, eso?, el 92%
y hay que respetarlo.

SR. MONROS (CIU)
Se votó en su día…

SRA. ALCALDESSA
A ver no entren entre ustedes en diálogo.

SR. GARCIA DEL VALLE
Mire, en definitiva, han delinquido y lo dicen los jueces. Dicen yo no considero que
delinquieran pero que usted no tiene que considerarlo, son los jueces lo que
consideran, son los jueces, Sr. Monrós.
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SRA. ALCALDESSA
Gracias, Sr. Monrós ¿quiere?, tiene para finalizar el turno. Por alusiones no, él ha
sido el que ha propuesto la moción. Dos minutos tiene.

SR. MONROS (CIU)
Li volia contestar a un tema que abans la Cristina Santón ha comentat, la
companya, Cristina, perdona, va per tu. La moció no és conformista, és la teva
lectura, jo vull l‟altre hospital. Lo conformista seria esperar que mentre no es fa
l‟hospital no fem l‟altra cosa i sempre es poden fer més de dos coses i a més m‟has
donat una idea, perquè m‟has dit que el govern socialista d‟aquesta ciutat no és
conformista i con que d‟aquí un més tenim el debat de l‟estat de la ciutat, trauré
algunes coses en que demostraré que en certes coses, com en tot a la vida, són
conformistes, però no et preocupis, vull dir, no passa rés.
Però torno a repetir, jo ha dic que a la moció, que el què vull és recuperar lo altre i
sí, sí, el govern de la Generalitat que es conformi, li demanaré, com també li
demanaré al govern de la ciutat de L‟Hospitalet, el què li estava demanant en
aquesta moció, li demanaré a tots, però no és qüestió de conformisme o no, és
qüestió de demanar una cosa que creiem que és justa i és normal.
Però el que jo no faré mai és si no puc aconseguir un cosa immediatament com
potser la recuperació d‟un hospital, desconec els diners que costa posar-ho en
marxa, desconec si es pot fer en un dia, en dos dies, o sis mesos, però si convé
demanar-ho, ho demanarem conjuntament, com també hem demanat el
soterrament de les vies del tren i portem una eternitat i ho seguim fent, però no
perquè no facin, deixaré de ser conformista i no ho demanaré, ho demanaré
sempre, vull dir, no confonguem, no sóc conformista. Demanava una cosa menor
substitutòria d‟un problema que pateixen ciutadans de L‟Hospitalet, que és tenir que
anar-se‟n a un altre lloc que no és el seu hospital de referència perquè està fora de
la població.
Volia solucionar o intentar millorar aquest problema.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, miri jo, no se si és conformista o no conformista, jo el que sí que li puc
dir és que no és normal que en una ciutat com la de L‟Hospitalet, que té un hospital
de referència de primer nivell com és Bellvitge, els ciutadans de L‟Hospitalet hagin
d‟anar a una altra ciutat d‟aquí a uns quants quilòmetres a fer qualsevol prova.
Per tant, el que és més raonable i possiblement és més econòmic per a tot el
sistema és no posar més línees d‟autobús, si no que els ciutadans de L‟Hospitalet,
vagin al seu hospital i que no cal que vinguin ciutadans d‟altres ciutats a
L‟Hospitalet, si no que puguin anar a l‟hospital..., sí és una cosa de posar una mica

…/…

237

d‟ordre i és el que d‟alguna forma, hem demanat a les autoritats sanitàries d‟aquest
país que, com deia la Sra. Santón, doncs, en aquests moments, tenim una situació
de no normalitat perquè no hi ha encara govern, i per tant, hem d‟esperar.
També ja li dic, que per molt que s‟aprovi una moció per part d‟aquest ajuntament,
en el que demanem una nova línea o 53 línees més per anar d‟aquí a l‟hospital,
això no serà immediat, segur, i per tant, crec que en fi, entenem totes les posicions,
que tots el què volem és que els nostres ciutadans estiguin el millor atesos possible,
uns estem pensant que el més raonable és que anessin a l‟Hospitalet de Bellvitge, o
que l‟Hospital General..., d‟acord, no se si és la paraula o no, però en tot cas, crec
que aquí tots i cadascun de nosaltres podem tenir la raó, però jo crec que no ens
hem d‟anar de conformar amb que aquesta ciutat o una part dels seus ciutadans
hagi de marxar fora i hem de procurar que els ciutadans de L‟Hospitalet estiguin
tots, tenint dos hospitals com tenim o tenim a l‟Hospital de Bellvitge, doncs, no cal
que la gent se‟n vagi fora de L‟Hospitalet.
Simplement, i abundant una mica en la línea que la Sra. Santón i el Sr. Husillos
comentaven, i no es tracta de que ens barallem entre nosaltres, si no que ens
ajuntem.
Molt bé, en tot cas, si intentem estalviar, com deia el Sr. García, hem d‟intentar a
aprimar, si augmentem més línees és engreixar un sistema que ens ho podríem
estalviar entre tots.
Passem a les últimes mocions presentades per la CUP-Poble Actiu.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 44, 45, 46 i 47;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 44.- PER MILLORAR L’ACCÉS DELS VEÏNS DE LA ZONA NORD DE
L’HOSPITALET A L’HOSPITAL MOISÉS BROGGI.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Pedro Alonso
Navarro; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 11 vots
d’abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
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assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
L‟Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi es va posar en marxa al febrer de
2010 i a hores d‟ara és l‟hospital de referència dels barris de la zona nord de
l‟Hospitalet: Collblanc, La Torrassa, Florida, Les Planes i Pubilla Cases.
Aquest hospital està ubicat al terme municipal de Sant Joan Despí entre l‟avinguda
del Baix Llobregat, el carrer Jacint Verdaguer, el carrer Josep Trueta i el carrer de
Sant Martí de l‟Erm, just al costat de TV3.
Tot i que aquest hospital està ben connectat amb el transport públic (autobús:
Línies L10, L46, 78, N15, 157, 567, 568 i Justram, Metro: Línia 5 (estació de Sant
Ildefons: connexions amb la línia L10 i L46 d‟autobús; estació de Cornellà Centre:
connexió amb la línia T2 del Trambaix), Trambaix: Línies T2 i T3, Renfe - Rodalies:
Línies R1 i R4 (connexions amb T2 del Trambaix i els autobusos L46, 78 i N15), el
cert és que cap d‟aquests transports té recorregut per la zona nord de l‟Hospitalet.
Fruit d‟això, els habitants de la zona nord de l‟Hospitalet que han d‟accedir en
transport públic al seu hospital de referència, el Moisès Broggi, no disposen de cap
opció de transport públic que connecti directament el seu barri amb l‟hospital.
Aquest fet, que ja de per si representa una important incomoditat per a qualsevol
persona que vulgui anar a l‟hospital, és un impediment important per tots aquells
usuaris que tenen problemes de mobilitat i/o de salut.
A tall d‟exemple, una persona que viu al barri de La Florida i que ha d‟anar al
Moisès Broggi no ho pot fer fent ús d‟un únic transport públic. Ha d‟agafar-ne dos
diferents (metro i autobús o autobús i tram) i trigarà uns 40-46 min en arribar-hi.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Iniciar, juntament amb les entitats supramunicipals implicades, un procés
d‟estudi per tal d‟implementar una línia d‟autobús (o el que sigui més adient) que
uneixi els barris de Collblanc, La Torrassa, Florida, Les Planes i Pubilla Cases amb
l‟hospital Moisés Broggi.
SEGON.- Un cop fet l‟estudi i el projecte d‟implantació d‟aquesta nova línia de
transport públic, posar-lo en consideració del veïnat a través dels Consells de
Districte pertinents.
TERCER.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les associacions de veïns
de la ciutat, les entitats de malalts, els Consells de Districte II, IV i V i entitats de
botiguers i comerciants dels barris afectats.
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MOCIÓ 45.- PER DEMANAR EL TRASLLAT DE JORDI SANCHEZ, JORDI
CUIXART, ORIOL JUNQUERAS I JOAQUIM FORN A PRESONS CATALANES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a l‟acord TERCER de la seva part expositiva, incorporada a petició del Sr.
Monrós Ibáñez, portaveu del grup polític municipal proponent de la moció, i sotmesa
a votació s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 7 vots en contra dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

El 12 de gener, el Tribunal Suprem espanyol va denegar als diputats electes Oriol
Junqueras, Jordi Sànchez i a Joaquim Forn assistir als plens del Parlament i,
alhora, desestimava la petició de Junqueras de ser traslladar a una presó catalana.
Uns dies després, el 2 de febrer, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va
decidir mantenir en presó preventiva a Joaquim Forn. En la seva resolució afirmava
que existeix, encara avui, risc de reiteració delictiva. La decisió es produïa després
que Forn renunciés al seu acta de diputat. Malgrat aquest gest, el Tribunal sosté
que existeix “incertesa” de que la “voluntat política” vulgui respectar “l‟ordre legal”
per aconseguir la independència.
Tant Joaquim Forn, com Oriol Junqueras són a la presó des del 2 de novembre,
quan la jutge de l‟Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va decretar presó
incondicional. Per la seva banda, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els líders de les
dues principals entitats de la societat civil catalana, com Òmnium Cultural i
l‟Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), són a la presó des del 16 d‟octubre
acusats de sedició. De les quatre persones, tres d‟ells, Junqueras, Forn i Sánchez
són avui diputats electes del Parlament de Catalunya.
Incomptables pronunciaments jurisprudencials consideren la presó preventiva com
una mesura excepcional i que només ha de ser sostinguda quan sigui estrictament
necessari i mai amb finalitat punitiva. La privació de llibertat de persones
manifestament pacífiques no és l‟única circumstància que genera una gran
preocupació social. Les persones preses també ho estan en centres penitenciaris
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dependents del Ministeri del Interior, situades a Soto del Real i Estremera, a uns
600 quilometres de distància de Catalunya, on hi tenen els seus domicilis, famílies i
vincles afectius. Aquesta política penitenciària, entesa com un “càstig social” des de
l‟àmbit dels Drets Humans, ha afegit més tensió a la vida política catalana, immersa
en una preocupant espiral d‟excepcionalitat democràtica i jurídica. I cada cop són
més veus, de dins i fora de Catalunya, que veuen en els empresonaments i
l‟allunyament un obstacle que dificulta la normalització política amb què confia la
societat catalana, independentment de les seves conviccions i creences.
Segons el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics aprovat per l‟ONU i el
Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats
Fonamentals, l‟empresonament d‟una persona s‟ha d‟efectuar a la presó més
propera a la seva llar. Existeixen diverses normatives que qüestionen aquest
procediment penitenciari, com ara el principi de seguretat de les persones
detingudes o empresonades admès el 9 de desembre de 1988 per l‟Assembla
General de l‟ONU, que diu textualment “si la persona detinguda o presa així ho
requereix, se li mantindrà en una presó situada a una distància raonable de la seva
residència habitual”. O una de les regles mínimes de les Nacions Unides sobre el
tractament dels reclusos: “en la mesura dels possibles, els reclusos seran internats
a establiments penitenciaris a prop de la seva llar o al seu lloc de reinserció social”.
El 6 d‟octubre de 2017, el Ple del Parlament Europeu va aprovar l‟anomenat
Informe Begeron sobre les condicions i sistemes penitenciaris de la Unió europea,
en el qual condemna l‟allunyament dels presos perquè “constitueix un càstig afegit
per a les famílies dels reclusos”.
La situació d‟allunyament respon a una pràctica penitenciària coneguda com la
dispersió que a l‟Estat espanyol s‟ha practicat des de l‟any 1978, principalment a
persones acusades per delictes de terrorisme. Una circumstància que no només
afecta a les persones empresonades, que són aïllades del seu entorn i orígens, sinó
també sobre les seves famílies i amistats, que han de pagar els costos econòmics i
emocionals d‟aquest allunyament i els riscos personals que suposa per a les
famílies. El col·lectiu pels drets humans i l‟apropament de les persones preses
basques, SARE, alerta que d‟ençà es va començar a aplicar aquesta pràctica
penitenciària, s‟han produït 400 accidents a les carreteres espanyoles i han mort 16
persones familiars de presos bascos.
L‟Hospitalet, ciutat compromesa amb els valors de la llibertat, la pau i la defensa
dels drets humans ha de poder mostrar el seu rebuig envers aquesta pràctica
d‟allunyar els presos de les seves famílies.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- L‟Ajuntament de l‟Hospitalet expressa el seu rebuig a la decisió de
mantenir en presó preventiva a càrrecs electes i representants de dues de les
entitats més importants de Catalunya.
SEGON.- L‟Ajuntament de l‟Hospitalet considera que l‟aplicació de la mesura
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cautelar com la presó preventiva, adoptada pel Tribunal Suprem, dificulta la
normalització de la situació política a Catalunya.
TERCER.- L‟Ajuntament de l‟Hospitalet considera que, mentre no es produeixi
l‟excarceració i per raons d‟humanitat, es procedeixi immediatament al trasllat de
Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez a centres penitenciaris
catalans.
QUART.- Traslladar aquesta moció a les CDR d‟aquesta ciutat, a l‟ANC de
l‟Hospitalet, a l‟Omnium Cultural l‟Hospitalet, a l‟Associació Catalana pels Drets
Civils i a la Síndica de Greuges de l‟Hospitalet.
MOCIÓ 46.- PER INCREMENTAR
EXPRESSIÓ A L’HOSPITALET.

EL

NOMBRE

D’ESPAIS

DE

LLIURE

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, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs. 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, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Sr./Sra. Sonia Esplugas González i Pedro Alonso Navarro; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
L‟Ordenança del Civisme i la Convivència de l‟Hospitalet exposa al seu article 73.2
que “La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra
forma de propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d‟efectuar-se únicament en
els llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte per l‟Ajuntament,
sense que en cap cas s‟ocultin els elements arquitectònics amb interès significatiu.
Les actuacions o intervencions sobre béns culturals d‟interès nacional o béns
catalogats seran sancionades de conformitat amb la Llei de patrimoni cultural”.
D‟aquest punt es desprèn que el material publicitari només es pot col·locar als
espais de lliure expressió que són petits panells distribuïts per la ciutat per a la
col·locació de petits anuncis, sempre que aquests no siguin ofensius i es trobin
dintre de la legalitat vigent.
Tanmateix, cada cop són menys (i menys visibles) els espais dedicats a aquest
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efecte fet que provoca que cada vegada hi hagi més material publicitari col·locat en
llocs no dissenyats a tal efecte.
Creiem que aquests espais on poder col·locar publicitat són necessaris per la ciutat
doncs és la manera com empreses, entitats, associacions i grups polítics poden
donar a conèixer les seves activitats i/o productes al veïnat de la ciutat.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar l‟equip de govern de l‟Hospitalet a dur a terme les accions que
siguin necessàries per tal d‟incrementar el nombre d‟espais de lliure expressió als
diferents barris de la ciutat.
SEGON.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció al Consell de Ciutat i Consells
de Districte de la ciutat.
MOCIÓ 47.-

PER LA IGUALTAT SALARIAL ENTRE DONES I HOMES.

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, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
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 del
REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; amb 2 vots en
contra dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael
Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATESE, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

El dia 22 de febrer es commemora el Dia europeu per la igualtat salarial entre
dones i homes i el dia 8 de març el Dia internacional de les dones.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va presentar
un estudi l‟any 2017 anomenat “La situació de desigualtat salarial a Catalunya entre
homes i dones” que posava de manifest la necessitat d‟incidir de manera decidida
en la lluita contra l‟escletxa salarial i en pro de la igualtat d‟oportunitats entre dones i
homes.
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L‟escletxa salarial és encara una realitat, que es va perpetuant en el temps, encara
trobem escassa presència de dones en llocs de lideratge i decisió i manca de suport
per a poder conciliar la vida personal i familiar amb aquestes tasques directives.
És preocupant constatar com des del 2007 al 2016 la diferencia salarial entre dones
i homes només es va reduir un 2,4%. L‟informe global de la bretxa de gènere 2016
del Fòrum Econòmic Mundial aporta una dada força preocupant, faran falta quasi
200 anys per assolir la desitjada igualtat salarial.
Alguns exemples:
- En aquests moments els homes cobren més que les dones en tots els trams
d‟edat, tot i que la bretxa salarial s‟incrementa en el grup d‟edat dels major de 55
anys.
- Hi ha menys dones en les tasques que demanen major nivell de qualificació.
- Les tasques on existeix major desigualtat salarial les trobem en tasques
relacionades amb els serveis i venedors i també en el sector financer.
També cal destacar que a partir dels 35 anys, les dones mantenen els seus
ingressos estancats a diferencia dels homes, tram d‟edat en que les dones
sol·liciten, en un nombre molt més elevat que els homes, permisos de maternitat i
reduccions horàries.
L‟any 2017 l‟Institut Català de les Dones va realitzar un estudi, en col·laboració amb
la Cambra de Comerç de Barcelona i l‟Observatori Dona, on es quantificava
l‟impacte negatiu que té per les dones el fet d‟assumir més tasques de cura que els
homes, i com aquest fet els representa una pèrdua d‟ingressos quantificable
econòmicament per la menor dedicació al mercat laboral.
És a dir: la cura encara és una tasca que, en la majoria dels casos, recau sobre les
dones i tenir temps per a la cura és un fet que es penalitza laboralment.
Finalment, a l‟Administració pública les diferències salarials són menors que a
l‟empresa privada però tot i així existeixen.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar la ferma voluntat de l‟Ajuntament a treballar per a que la
igualtat d‟oportunitat en el món laboral sigui efectiva i per tant per eradicar l‟escletxa
salarial entre dones i homes.
SEGON.- Incrementar els recursos econòmics destinats a la formació laboral a les
dones, en especial les que es troben en situació de vulnerabilitat, i treballar en
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, entitats i societat civil.
TERCER.- Visibilitzar i donar suport a les iniciatives encaminades a denunciar i
sensibilitzar a la societat, especialment al teixit empresarial, sobre la necessitat

…/…

244

d‟avançar en la eliminació de la bretxa salarial.
QUART.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les entitats de dones de la
ciutat i a les associacions d‟empresaris i botiguers de la ciutat.
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, números 48 i 49, es produeixen les
intervencions següents:
SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Moció per la revisió i control de la correcta aplicació de les ordenances fiscals a
grans superfícies i fundacions, bé, presentem aquesta moció amb un clar objectiu:
exigir al govern local que controli escrupolosament la recaptació fiscal i les
bonificacions fiscals. Per què diem això, perquè a l'Hospitalet tenim, contem amb
unes quantes multinacionals i grans superfícies que podrien haver estat fent
trampes a l'hora de pagar impostos tal i com s‟està investigant a altres ciutats de
Catalunya, com podria ser Barcelona, Badalona, o Sabadell.
En totes aquestes ciutats seguiria un mateix patró, i és que aquestes multinacionals
estalviarien diners dels tributs, declarant menys metres quadrats de la superfície
real o es dividiria l'activitat amagant el seu volum de negoci real, o mil i una
fórmules d‟enginyeria fiscal, que tenen un únic objectiu, que seria no pagar tot el
que els hi correspon.
Igualment, en el cas de les fundacions i entitats sense ànim de lucre, a vegades, es
fa un ús incorrecte d'aquestes fórmules administratives de constitució i no deixen de
ser pantalles de veritables negocis amb ànim de lucre, i en aquest cas, gaudir de
bonificacions fiscals, com ara seria no pagar l'IBI, no és un altra cosa que treure
també, treure a veïns i veïnes recursos públics per a millorar els nostres serveis
municipals. Menys ingressos públics i més beneficis privats.
Amb l'aprovació d'aquests acords, volem accedir a informes signats per
responsables municipals que verifiquen que allò mateix que ha passat a municipis
del nostre entorn, no estigui succeint no estigui passant a la nostra ciutat. Perquè
no creiem que siguem una excepció a la regla, o com a mínim creiem important
assegurar-nos que no existeix cap irregularitat en el pagament d‟impostos a
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, per part d‟aquestes empreses multinacionals i per part
també de fundacions.
Per tant, proposem l‟aprovació dels següents acords: en primer lloc, instar al govern
local a la revisió de les quotes tributàries i els aspectes substantius i formals que
regulen la recaptació de l'impost d'activitats econòmiques de totes les grans
superfícies instal·lades al municipi de l'Hospitalet de Llobregat i donar compte a tots
els grups municipals mitjançant un informe desglossat de les comprovacions fetes.
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En segon lloc, instar al Govern local, també, a la revisió de tots els casos
d'exempcions i bonificacions fiscals contemplats a les ordenances: 1.01 i 1.02,
especialment els relatius a les bonificacions de fundacions i entitats sense ànim de
lucre, per a garantir que no existeixi cap activitat econòmica o lucrativa que sigui
contrària a aquestes bonificacions i a donar compte amb un informe desglossat a
tots els grups de l'oposició.
I en segon lloc, presentem una moció en suport i adhesió a la vaga feminista
convocada pel 8 de març. El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les
dones treballadores, una jornada que expressa la lluita de milions de dones que no
tenen res més que el seu treball com a forma de vida. Hem estat el conjunt de
dones treballadores, qui històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat,
contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida
digna i a una sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans com arreu del
món.
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de
reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin
valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques
imprescindibles per garantir el manteniment de la vida.
Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de
pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió
en drets socials. Mentre l'Estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball
invisibilitzat i imprescindible.
Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si
aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha
destinat a les dones de les classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les
dones som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més
curtes, percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor
reconeixement de la feina, en definitiva. Tot això amb unes institucions que estan
buides de sobirania, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les
persones, que sostenen un sistema autonòmic que ens ofega i que, en comptes de
garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.
L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar la
vida al centre i així es reivindica a la vaga feminista del pròxim 8 de març.
En virtut de tot plegat, presentem els següents acords a l‟aprovació del Ple: Donar
suport a la vaga general feminista de 24 hores, laboral, consum, de cures i
estudiantil, convocada el proper 8 de març, facilitant que les treballadores de
l'ajuntament i empreses municipals es puguin adherir a la vaga i difonent la
convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans municipals.
Segon seria introduir un acord per fer visible el compromís de suport municipal amb
les demandes del moviment feminista i amb la convocatòria de vaga del 8 de març,
col·locant una pancarta feminista al balcó de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, durant tot
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el dia 8 de març.
En tercer lloc, treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la
infància, des d‟escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció
a les persones.
En quart lloc, establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles
empreses en les quals es detectin aquestes escletxes salarials en qualsevol dels
seus estaments.
En cinquè lloc, establir un protocol d‟actuació per evitar la discriminació laboral de
les persones trans. En sisè lloc, establir la necessitat de personació de l‟Ajuntament
en el casos penals d‟assetjament laboral.
I en setè lloc, voldríem preguntar a la Secretària si en els trasllats estaven inclosos,
perquè no estem segurs d‟haver inclòs un parell o tres de trasllats?, l‟Associació Ca
la Dona, estava inclosa en els trasllats?

SRA. SECRETÀRIA
Sí.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Vale, el Col·lectiu Feminisme Revolucionari de l‟Hospitalet, l‟Associació Feminista
les Bruixes de l‟Hospitalet, també? Sí?. Gràcies, pensàvem que no les havíem
inclòs, gràcies.

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

SR. MARTIN HERMOSIN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstenció la primera i la segona no.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, en contra de les dues.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies, en contra de les dues.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de la primera. Però jo, vull fer un matís, jo crec que es dóna per suposat o el
fons de la moció sembla, com si algú estigui fent alguna cosa malament, i en tot
cas, entenc que l‟Ajuntament sempre ha de vetllar pel bon funcionament de totes
les coses, no d‟aquesta concretament, vull dir, sempre s‟ha de repassar, investigar
si algú fa coses, no concretar-ho només en aquest àmbit.
I en quant a la moció 49, ens abstindrem perquè hi ha alguns punts que no ens
acaben de quadrar i hem votat altres mocions en les quals, el nostre sentir era el
que..., li han donat el sentit favorable a la moció i ens abstenim d‟aquesta última.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor de les dues mocions.

SR. PEDRO ALONSO (PARTIT POPULAR)
Abstenció a la primera i en contra de la segona.

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

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Yo aquí he oído una palabra, en la primera moción en la 48 que me parece, bueno,
pues, están haciendo trampa, lo he oído bien, o a lo mejor..., porque tengo el oído
un poco fastidiado, no crean que oigo bien ¿no? Si es así, lo ha dicho así, ¿no?,
que estaban haciendo…, podrían estar haciendo trampa. Bueno, si hay indicios de
que están haciendo trampa, pues yo creo que habría que ir por otro sitio, ¿no? o a
caso estamos poniendo en tela de juicio el trabajo de los funcionarios de este casa,
no lo sé, yo supongo que los funcionarios son los que hacen las cosas, ¿no?, pero
si…, podemos insinuar que o insinuar que se está prevaricando, no sé, no sé,
porque claro, esto es duro, ¿no?
Miren, nosotros Ciudadanos, somos los primeros en ir contra la corrupción y aquí
en este grupo municipal ya hemos actuado en la dirección donde hay que actuar.
Las cosas se tienen que hacer con pruebas o por lo menos que uno crea que
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aporta pruebas y luego dirán si hay o no. Me parece…, y eso se hace yendo a la
Fiscalía antifraude o donde haya que ir. Aquí nos da la sensación que es dar palos
de ciego, ¿no? Pueden ser sospechas ideológicas, yo creo que tiene credibilidad
cuando se dice las cosas, no lo sé y ¿por qué el IAE de las grandes superficies y
por qué no otros que no sean grandes superficies?, ¿por qué?, ¿por qué nos caen
mal?, ¿por qué son grandes?, digo yo, son preguntas, no afirmo, ¿eh? La moción
propone una revisión general de los elementos del IAE, impuesto de actividades
económicas, ¿sabemos?, pero no dice por qué, tampoco la moción, simplemente
que puede sospechar que están haciendo trampas. Pues hombre, pues trampas o
errores, puede ser, puede ser, yo sinceramente si sospechara eso, lo más probable
es que fuera por otra vía, ¿no?, de verdad, Sr. Christian.
Mire, nosotros, estoy entre votar en contra o abstenerme, la verdad, no lo tengo
claro, no lo sé. Yo tengo tiempo, no hay problema, o sea que..., lo que hay. Por lo
tanto, como creo que usted ha hecho o presume que están haciendo trampas, yo
creo, sinceramente, lo que había que hacer era intentar ver si de verdad esos
indicios apuntan ahí y sobre todo lo que no podemos hacer es creer que los
funcionarios están prevaricando y haciendo trampas, ¿eh?, puede haber errores,
pero yo no lo creo, creo que los funcionarios hacen su trabajo como mejor saben y
pueden. Por lo tanto, vamos a votar, mire, voy a votar en contra.
En cuanto a la otra, abstención en todos los puntos salvo en el quinto que será a
favor. Gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
La 49, des del PSC no podem assumir la literalitat de l‟exposició de motius, dels
acords que presenta la moció de la CUP. Penso que també ja a la Comissió de
Presidència, ja ho vaig comentar que a vegades hi ha coses que ens podem posar
d‟acord però la literalitat d‟aquesta moció no ens posem d‟acord, no la podem
compartir.
En aquesta ocasió, nosaltres hem notat i nosaltres i també Iniciativa-Catalunya
Verds i Esquerra Unida i Alternativa – Pirates, per sumar-nos a la moció de
Comissions Obreres i UGT, jo penso que no només en el punt de les dues hores de
“paron”, el dia 8 de març, si no a la resta del què expressava la moció, vostès ens
consta que també, que a excepció del punt 1, que ha votat en contra de les dues
hores, perquè vostè està a favor de les 24 hores de la vaga, la resta sí que ha votat
a favor.
Jo penso que és important perquè més que res, el que vull deixar constància és que
en aquesta ocasió, els ritmes, els temps i el context, no ha permès arribar a un
acord en una moció conjunta. Sí que és veritat, que tinc que dir aquí en aquest Ple
de la nostra ciutat, que ha hagut diferents forces polítiques que també avui s‟ha fet
menció d‟elles i jo penso que no per entrar en polèmica però m‟agradaria deixar-ho
constància que ha hagut forces polítiques que s‟han posat en contacte amb
nosaltres per poder fer una moció conjunta.
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Vull deixar patent aquesta petició que vam fer per part d‟uns grups d‟aquest Ple,
però en aquest moment, segur que tenim preocupacions i compartim plantejament
de polítiques d‟igualtat, segur que inclòs en aquest Ple hem parlat de moltes coses
però no hem parlat a lo millor d‟assetjament a l‟espai públic, de violència sexual, de
feminització de la pobresa, d‟infrarepresentació de les dones en els llocs de decisió.
Jo penso que encara queda molt per parlar, que hem d‟aprofitar més que rés, la
bretxa salarial i del tema de la vaga, però hi ha molts temes que podem parlar, que
ens podem posar d‟acord, però això sí que agrairia que per una altra ocasió, podem
treballar d‟una manera molt més conjunta, almenys forces més progressistes que
podem posar-nos d‟acord, però en aquest moment, i en aquesta moció que ha
presentat el grup de la CUP, nosaltres no podríem votar a favor. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Votem en contra?

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Sí, votarem en contra.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte a la moció 48, encara que farem la revisions, intentarem fer les revisions,
votarem en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la 49, quan se m‟eludeix a mi directament, és obvi que quan jo llegeixo
aquesta moció no la llegeixo per a mi, jo aquí simplement sóc un altaveu i sóc una
eina de la meva organització, que m‟utilitza perquè llegeixi els textos que redactem
unes i altres i és evident que jo no parlo per mi, si no que parlo per les companyes i
companys i sobre tot, per les companyes de la meva organització.
Està clar que no sóc jo, el que defensa una vaga de 24 hores, jo tinc la meva opinió,
jo he sigut sindicalista i sóc sindicalista i puc tenir, em considero sindicalista i puc
tenir la meva opinió sobre això, però jo no sóc el que defensa la vaga de 24 hores,
és el moviment feminista, ho he explicat al principi, és el moviment feminista el que
proposa una vaga general de 24 hores, no sóc jo, crec que és important que quedi
clar, que no és una dèria meva.
El problema amb la moció, aquesta és la nostra moció, aquesta és la moció que
nosaltres presentem, el problema era i ho hem explicat també al principi, que la
moció conjunta, la seva moció conjunta no incloïa aquesta opció, l‟opció que
promovia i que promou el moviment feminista d‟una vaga general de 24 hores. Fins
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l‟últim moment, vam fer propostes per incloure aquesta i altres manifestacions de la
pròpia vaga i no es va acceptar i han hagut grups que no han acceptat incloure les
dues expressions o totes les expressions amb les quals, el moviment feminista, els
sindicats i els partits, ens sentíssim còmodes o ens sentiríem còmodes reivindicant
el proper 8 de març, per tant, nosaltres presentem la moció que considerem que
hem de presentar i vam fer la proposta de presentar-ne una que fos més enllà de
nosaltres, renunciant i demanant renúncies i vam trobar el no per resposta,
simplement.
Sobretot perquè els altres, perquè la resta de partits assumeixin també que no
només, que la ideologia no només està amb els altres, quan els altres presenten
algo, que tots i totes votem i presentem propostes i renunciem a les propostes dels
altres per motius també ideològics.
La primera de les dues mocions, m‟ha sorprès bastant, m‟ha semblat bastant
interessant, tant interessant com poc intel·ligible l‟argumentació per votar en contra
de Ciutadans. Nosaltres parlem amb l‟exposició que no en la moció, parlem, jo he
parlat avui de la possibilitat de que empreses concretes que estan sent investigades
a municipis concrets de Catalunya, a Badalona, a Sabadell i a Barcelona per una
sèrie de pràctiques que he descrit, que he intentat descriure a la mesura del què es
coneix públicament. Se sap que han tingut aquestes pràctiques, i s‟està investigant
si aquestes pràctiques, s‟està investigant i s‟està intentant comprovar i això és el
què li demanem a aquest ajuntament, que comprovi si aquestes empreses i d‟altres
perquè desprès en l‟acord, jo crec que en els acords, parlem genèricament, crec
que en els acords que són els que ha votat en contra Ciutadans, parla de la revisió
de les quotes i el PSC, també, eh?, que a sobre a dit que farà el què diu, el què
proposem en els acords, però que votarà en contra dels acords, és meravellós.
Els dos acords diuen, “revisió de les quotes tributàries dels aspectes substantius” i
“revisió de tots els casos d‟exempció i bonificacions fiscals”. Crec que en els acords
no hem posat els noms de cap empresa, diria, eh?, podem tenir mocions diferents i
acords diferents, jo diria que és aquesta i desprès parlar de funcionaris, qui ha
parlat de funcionaris d‟aquest ajuntament?, qui ha parlat de funcionaris d‟aquest
ajuntament?, no sé on ho ha escoltat això, jo no recordo haver-ho dit, eh?, potser
no sé..., li ha sentit a un altre grup municipal, jo no he parlat en cap moment de
funcionaris. Estem parlant de pràctiques que es podria demostrar i que nosaltres
hem estat durant mesos preguntant a l‟àrea competent, poder veure les dades
d‟aquestes empreses i que la única opció que hem trobat és presentar aquí al Ple,
la possibilitat de que ho revisin com a govern, ja està.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna paraula? Sr. Miguel García.
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SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí gracias. Vamos a ver que yo cuando usted hablaba me decían que estaban
haciendo trampas, hombre pues yo sinceramente, si usted cree, sospecha que
están haciendo trampas lo que hay que hacer es coger el camino que toca. Porque
claro que es verdad, porque al final, los que hacen ese trabajo y los que valoran y
los que van y miran son los funcionarios y yo por eso, me refería a los funcionarios.
Usted no lo ha dicho, es verdad que lo he dicho yo, lo digo yo, si tiene sospecha,
¿usted cree que algún funcionario va a permitir que se hagan trampas? Puede
haber un error, sí no lo discuto, pero además sé que …, ¿es que sabe que pasa?
que usted, a mi modo de ver, ustedes tienen un concepto de sociedad donde nos
da la sensación que les molesta todo lo que pueda generar riqueza, sí, sí, y al final,
no le queda duda que necesitamos generadores de riqueza para poder distribuir,
efectivamente, teniéndolos en su sitio sin que abusen, en eso estaremos de
acuerdo y claro, las grandes áreas, las grandes superficies, venga leña al mono que
es de goma y hombre tampoco…, ¿por qué, por qué les caen mal?, se lo he
preguntado, y no asevero, pregunto.
Hombre yo creo y doy por hecho, que los cálculos se han hecho bien. Pero si
ustedes tienen sospechas fundadas de que se están haciendo trampas, les he
dicho que el camino no es ese, pueden denunciarlo aquí también, claro, pero vayan
ahí a donde los fiscales o anticorrupción, para decir oiga, yo he hecho una defensa
porque creo en la honestidad de las funcionarios de que no estaba de acuerdo
porque aquí se podía entender de muchas maneras y es verdad que usted no lo ha
dicho.
Mire es que nosotros como tenemos modelos distintos, por eso muchas veces
tenemos que decir lo que pensamos igual que ustedes lo dicen. Usted es una
herramienta, usted se ha calificado de herramienta y dice lo que le dice la tribu o su
grupo o su confluencia, nosotros decimos lo que pensamos, nosotros.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, quiere… Un moment perquè tenim tots els micros encesos, Sr.
Garcia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, simplement, una noticia de “El País”, no és el meu diari de referència, però el 22
de juliol de 2017, una notícia que titula “El País”: “El Ayuntamiento de Sabadell ha
multado a IKEA i LEROY MERLIN, con un total de 720 mil euros por anomalías en
el Impuesto de Actividades Económicas. La sanción llega después de que el
Consistorio abriera un expediente a varios centros comerciales que tributan como
tienda especializada y no como gran superficie”.
Bé com entendrà, el nostre grup municipal, el nostre humil grup municipal amb un
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sol regidor no té accés a aquestes dades perquè ens l‟han negat l‟accés, suposem,
per què no podem tenir accés a aquestes dades, com a grup municipal, ens han
negat l‟accés a aquestes dades, ens han negat l‟accés a les dades d‟aquestes
empreses, si estan tributant correctament o no, se‟ns ha negat i per tant, nosaltres
el què fem és demanar-li al govern que faci la revisió perquè no estigui passant el
que sembla..., a Sabadell sembla que s‟ha confirmat.
Com que no he dit això?. Ho he dit tres cops, el què passa es que si no ho sents,
Miguel, jo no puc cridar més, què vol que digui jo?, ja està, no hi ha més. Tres cops
ho he dit, és la tercera intervenció que faig en la mateixa línea, se‟ns ha negat la
informació, se‟ns ha negat la informació perquè se‟ns ha dit que no se‟ns pot donar
aquesta informació, llavors ho portem al Ple perquè sigui el govern, amb el vot
favorable, esperàvem, de tots els grups, el que revisi si això està passant, igual que
està passant ja a Sabadell podria estar passant en aquesta ciutat perquè tenim les
mateixes multinacionals a la nostra ciutat, punt, ja està i ha votat en contra vostè.

SRA. ALCALDESSA
Hem acabat. Sra. Secretària com ha quedat? Las dues queden rebutjades, molt bé.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 48 i 49; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 48.- PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I
FUNDACIONS.
Ha estat rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 49.- EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA CONVOCADA
PEL 8 DE MARÇ DE 2018.
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El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una
jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu
treball com a forma de vida. Hem estat el conjunt de dones treballadores, que
històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, contra l'explotació
capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida digna i a una
sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans com arreu del món.
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de
reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin
valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques
imprescindibles per garantir el manteniment de la vida.
Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de
pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió
en drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball
invisibilitzat i imprescindible.
Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si
aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha
destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones
som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes,
percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor
reconeixement de la feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de
sobirania, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que
sostenen un sistema autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos
una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens precaritza.
L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar la
vida al centre i així es reivindica a la Vaga feminista del pròxim 8 de març.
En virtut de l'exposat el Grup Municipal de la CUP-Poble Actiu proposa al Ple de
l'Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat 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 l’acord PRIMER amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín,
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 6 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
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Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Donar suport a la vaga general feminista de 24 hores (laboral,
consum, cures, estudiantil, etc) convocada el proper 8 de març, facilitant que les
treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin adherir a la vaga
i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans
municipals.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín,
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 6 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del
moviment feminista i amb la convocatòria de Vaga del 8 de març, col·locant una
pancarta feminista al balcó de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat durant
tot el dia 8 de març.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín,
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 6 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la
infància: des d‟escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i
atenció a les persones.
d) Ha estat rebutjat l’acord QUART amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín,
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 6 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
QUART.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb
aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en
qualsevol dels seus estaments.
e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín,
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 10 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants
d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
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CINQUÈ.- Establir un protocol d‟actuació per evitat la discriminació laboral de
les persones trans.
f)

Ha estat rebutjat l’acord SISÈ amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 6 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SISÈ.- Establir la necessitat de personació de l‟Ajuntament en el casos penals
d‟assetjament laboral.

g) Ha estat rebutjat l’acord SETÈ amb 16 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sra. Francisco Javier Martín Hermosín, Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 6 vots a favor dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual
i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SETÈ.- Donar trasllat dels següents acords a Comissions Obreres de
l‟Hospitalet, UGT de l‟Hospitalet, CNT l‟Hospitalet, a CGT Catalunya, a CGT
Baix Llobregat, a les seccions sindicals de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, al
Comitè Unitari de l‟Ajuntament, als grups polítics de l‟Ajuntament, a Ca La Dona,
al grup de Feminisme Revolucionari LH, a l‟associació feminista Bruixes de
l‟Hospitalet de Llobregat i a les associacions de dones de l‟Hospitalet.
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PRECS I PREGUNTES

SRA. ALCALDESSA
Doncs, hem acabat l‟ordre del dia, queda el punt de precs i preguntes, queden tres
minuts, si hi ha algun prec i pregunta, jo a les dotze aixecaré la sessió. Jo ho he dit,
pues, aixequem el Ple?. Pues vinga, aixequem el Ple.

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de gener
de 2018, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la consulta que veu formular en la sessió plenària de data 23 de gener
de 2018 en relació a la T-mes Bonificada, indicar-vos que per poder adquirir
aquesta targeta es poden donar diferents situacions:
1.

La persona ha d‟estar en situació d‟atur i rebre una prestació o subsidi del
Servei Públic d‟Ocupació Estatal (SEPE) inferior al salari mínim
interprofessional (SMI).

2.

Acreditar que està en situació d‟atur i rep algun ajuts dels serveis socials del
municipi, s‟ha de demanar un certificat on consti el nom complet, el DNI y
que es rep ajuts de Serveis Socials.

Així mateix l‟informem que per aquest tràmit no es comptabilitzen el número de
certificats o informes emesos. Es tracta d‟un tràmit més dels que s‟han delegat als
Serveis Socials sense competència al respecte.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de gener
de 2018, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 23 de gener de 2018, en relació a les
bateries de contenidors de la Rambla Catalana, l‟informo que ja disposen totes elles
de contenidors per fracció orgànica.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de gener
de 2018, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 23 de
gener de 2018 i segons ens manifesta la Guàrdia Urbana, actualment no hi ha cap
persona establerta en el solar referit i no s‟ha registrat la presència de menors.
Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de gener
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la consulta que veu formular en la sessió plenària de data 23 de gener
de 2018 en relació al tancament de l‟oficina del Centre d‟Atenció i Informació de la
Seguretat Social del c. Lleida, dir-vos que ens hem adreçat a l‟administració
competent.
Atentament,”
CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal CUP-Poble
Actiu, RGE número 93874, de 21 de desembre de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟entrada amb
número 93874 i de data 21 de desembre de 2017, i segons el que disposa l‟article
55 del Reglament Orgànic del Ple, de la qual es va demanar un aplaçament el mes
de gener en relació a: “informació relativa a diferents aspectes de la Guàrdia
Urbana.”
Els faig saber que:
Pregunta número 1: Un esquema/organigrama de les diferents unitats i dels
comandaments policials que conformen la totalitat del cos de la Guàrdia Urbana de
l‟Hospitalet de Llobregat. Incloent-hi, dins d‟aquest esquema, la totalitat dels agents
del cos i el seu lloc dins d‟aquest organigrama.
Resposta: S‟adjunta al full annex la relació indexada per destinacions.
Pregunta número 2: Confirmar el nom oficial de les següents unitats dins del cos
de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de Llobregat popularment anomenades com:
Resposta:
Convivència i civisme:
Unitat escorta Alcaldia:
Intervenció operativa:
Protecció Civil:

El mateix nom
El mateix nom
El mateix nom
Secció de Protecció Civil

Pregunta número 3: Quins agents conformen aquestes 4 unitats actualment
Resposta:
Convivència i civisme:
Escorta:
Intervenció operativa:
Protecció Civil:

8 Agents i 1 Caporal
3 Agents
1 Sergent, 2 Caporals i 21 Agents
1 Intendent Major i 4 Agents

Pregunta número 4: Quan i com han accedit cadascun d‟aquests agents a les
quatre Unitats abans esmentades?. En quina data s‟han incorporat i mitjançant quin
procés de selecció o prova d‟idoneïtat?
Resposta:
Convivència i civisme

Caporal abans del 2007
5 Agents abans del 2007
2 Agents setembre, octubre 2011
1 Agent març del 2013

Escortes

3 Agents abans del 2007

Intervenció Operativa

Sergent novembre 2013
1 Caporal abans del 2007
1 Caporal novembre 2013
10 Agents abans del 2007
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3 Agents gener del 2010
5 Agents gener del 2011
3 Agents gener del 2012
Protecció Civil

Intendent Major juny 2010
1 Agent gener 2008
1 Agent febrer 2009
1 Agent abril 2009
1 Agent octubre 2011

A la Unitat de Intervenció Operativa, a partir del 2010, s‟han fet diferents processos
de selecció, amb diferents proves. Els comandaments han estat escollits pel perfil
professional, disponibilitat i idoneïtat en el càrrec a desenvolupar.
A la resta d‟Unitats han estat escollits pel perfil professional, trajectòria, disponibilitat
i adequació a les tasques a desenvolupar.
Pregunta número 5: Quin és el procediment de RRHH o administratiu (prova
d‟aptituds, definició de perfils i competències professionals, selecció discrecional,
etc.) per tal d‟accedir a les 4 esmentades unitats actualment?
Resposta:
El procediment d‟accés a qualsevol destinació queda regulat en l‟art. 33. del
Reglament de la GU (reunir els requisits necessaris en cada cas i, a criteri del cap
del cos, es podrà exigir la superació de proves i/o reunir determinats mèrits per
accedir a aquestes unitats).
Pregunta número 6: Quines són les tasques policials i objectius específics
d‟aquestes unitats?
Resposta:
Convivència i Civisme:
Funcions:







Detecció de problemàtiques i obtenció d‟informació sobre la comissió de
infraccions a l‟Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència o altes
normatives.
Recollir informació prèvia de locals o espais públics, abans de la
posterior inspecció o intervenció de les unitats uniformades.
Denuncia de les infraccions detectades en les inspeccions, o als espais
públics controlats.
Recollir informacions sobre locals, immobles, etc, particulars o d‟entitats,
susceptibles d‟ocupació, per a la seva prevenció.
Inspeccions conjuntes amb unitats de zones de locals d‟oci o similars.
Suport al servei de Convivència i Civisme, mediadors, servei a les
comunitats, en allò que sigui precís.
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Escorta:
Funcions:


Protegir les autoritats de la Corporació local.

Intervenció operativa:
Funcions:







Policia administrativa com a suport a altres unitats o directament de forma
intensiva en horari de tarda i nit.
Control i inspecció de locals d‟oci.
Incrementar la seguretat en les zones de concentració de locals de pública
concurrència especialment en els horaris de tancament.
Vigilància intensiva dels espais públics de més conflictivitat. Per evitar actes
incívics.
Participar en operatius conjunts amb altres cossos policials per a la
prevenció de la seguretat i de la convivència.
Operatius especials de seguretat (Estiu Segur, Festes Majors, revetlles,
actes de gran format, etc.).

Protecció Civil:
Funcions:







Actualitzar el Pla Bàsic d‟Emergències i Plans d‟Actuacions Municipals.
Elaborar i actualitzar els plans específics municipals (PEMs).
Elaborar informes d‟al·legacions i d‟avaluació tècnica de plans
d‟autoprotecció (PAUs) en instal·lacions d‟interès de la protecció municipal.
Realitzar simulacres i activitats de formació.
Intervenir davant de sinistres.
Intervenir en campanyes de prevenció de sinistres.

Pregunta número 7: Quins plusos i/o complements salarials existeixen
específicament pels agents d‟aquestes 4 unitats dins de la Guàrdia Urbana de
l‟Hospitalet? Quin és el seu import? Quants agents els cobren i des de quan?
Resposta:
La resposta a aquesta pregunta la pot trobar a l‟expedient d‟Informació prèvia
(Resolució 3651/2016 de 10 de maig, instància presentada per la secció sindical
PAS-GIGU núm 22915, de 15 d‟abril de 2016) d‟un total de 292 pàgines i a l‟Informe
d‟informació prèvia d‟un total de 99 pàgines, del qual es va donar una còpia digital
al seu grup polític en data 6 d‟abril del 2017.
Pregunta número 8: Quants comandaments (i agents, si n‟hi ha) han cobrat en el
passat, o estan cobrant ara mateix, el complement d‟emergències tècniques? Des
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de quina data han tingut aquest complement en nòmina? Fins a quina data? S‟ha
retirat aquest complement a alguna persona? Per quins motius?
Resposta:
Els comandaments de categoria igual o superior a Sotsinspector: 2 Intendents
Majors, 1 intendent, 2 Inspectors i 5 Sotsinspectors.
Aquestes categories perceben l‟esmentat
2001/002461, del 26 de març de 2001.

complement

arran

del

Decret

En l‟actualitat ho perceben tots menys dues persones, un inspector i un
sotsinspector que no el cobren per estar en situació d‟IT.
Atentament,
ORGANIGRAMA GUÀRDIA URBANA
UNITAT OPERATIVA

CATEGORIA

QUANTITAT

PREFECTURA

Intendent Major

1

Servei Prefectura

Agent

1

DIVISIÓ TERRITORIAL

Inspector

1

COORDINACIÓ TORN 1
COORDINACIÓ TORN 2
COORDINACIÓ TORN 3

Sotsinspector
Sotsinspector
Sotsinspector

1
1
1

Districte I

Sergent

1

Caporals
Agents

3
23

Sergent

1

Caporals
Agents

3
19

Sergent

1

Caporals
Agents

3
20

Caporals

3

Districte II

Districte III - VII

Districte IV
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Agents

24

Caporals

3

Agents

24

Sergent

1

Caporals
Agents

2
15

Caporals

2

Agents

27

Zona Nord

Sergent

1

Zona Sud

Sotsinspector

1

Districte V

Districte VI

Proximitat

Sergent
Caporal
Suport i Informació

1
1

Caporal

1

Agents

9

Caps de Servei

Sergent

3

DIVISIÓ RECOLZAMENT

Inspector

1

Suport al Trànsit

Sergent

1

Atestats

Caporal

2

Agents

18

Grues

Caporal
Agents
Caporal

2
22
2

Central de Comandament

Agents
Caporal

21
2

Agents

15

Vigilància Punts fixes

Agents

22

Intervenció Operativa

Sergent

1

Motoristes
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Convivència i Civisme

Caporals
Agents

2
21

Caporal

1

Agents

8

Gabinet Tècnic, Logistica, Personal i Regiduries

Sotsinspector

1

Sergent
Caporals
Agents

1
2
13

Sergent

1

Agents

3

Galeria de Tir

Agent

1

Escortes Alcaldia

Agents

3

Intendent Major
Agents

1
4”

Material i Magatzen

PROTECCIÓ CIVIL

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‟acord amb el que
disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 3 precs/preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els
dies 1, 9 i 15 de febrer de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes i precs als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 9.887, d’1 de febrer de 2018.
“RAINALDO RUIZ NARVÁEZ
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
EXPOSICIÓ DE FETS
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“VISTO EL ESTADO DE ORNATO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL
MONUMENTO DE LA ACOLLIDORA Y SU ENTORNO, LLENO DE PEGATINAS Y
PINTADAS DE CONTENIDO POLÍTICO.
ATENDIDO QUE TODOS LOS LUNES A LAS 20H VIENEN CONGREGÁNDOSE
EN TORNO AL MONUMENTO DE LA ACOLLIDORA PERSONAS CONVOCADAS
POR COLECTIVOS POLÍTICOS DEL MISMO SENTIDO QUE DICHAS
PEGATINAS Y PINTADAS.
VISTO EL ARTÍCULO DE LA ORDENANZA DE CIVISMO Y CONVIVENCIA Article
72. EN EL QUE SE ESTABLECE COMO INFRACCIÓN MUY GRAVE: Grafits,
pintades i altres expressions gràfiques 1. És prohibit realitzar qualsevol tipus de
grafits, pintades o qualsevol altra expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits
i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), en façanes dels
immobles, tanques de parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de
trànsit, monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i
de les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La
infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es realitza sobre
monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà. Si amb
motiu d‟una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix un deslluïment,
per qualsevol tipus d‟expressió gràfica, a qualsevol lloc de la via pública, les
persones organitzadores dels actes en seran responsables i restaran obligades a
restablir l‟estat original del bé en concret. Els agents de la Guàrdia Urbana, en els
casos recollits en els apartats anteriors, podran retirar o intervenir cautelarment els
materials o mitjans emprats, quan es realitzin sense l‟autorització municipal
corresponent i, si s‟escau, de la persona titular del bé privat, sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.
Article 112. Sancions generals
1. D‟acord amb l‟article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases
del règim local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per
lesinfraccions comeses a aquesta Ordenança seran les següents:
1.1.3. Per la comissió d‟una infracció molt greu: multa de 1.500,01 euros fins a
3.000,00 euros.
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SOL·LICITUD
QUE SE REALICEN LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y RESTITUCIÓN ESTÉTICA
NECESARIAS PARA PROCURAR EL ORNATO QUE SE MERECE EL
MONUMENTO DE LA ACOLLIDORA. QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS
OPORTUNAS PARA QUE LA GUARDIA URBANA DENUNCIE LAS ACCIONES
INCÍVICAS QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN EL MONUMENTO DE LA
ACOLLIDORA COMO CONSECUENCIA DE LAS CONCENTRACIONES QUE SE
REALICEN ANTE DICHO MONUMENTO.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García
Mompel, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de entrada con número
9887 de fecha 1 de febrero de 2018 y según lo dispuesto por el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, para ser respondida en el Pleno de febrero, en
relación a monumento la Acollidora y su entorno, he de comunicarle:
Pregunta numero 1: que se realicen tareas de limpieza y restitución estética
necesarias para procurar el ornato que se merece el monumento.
Respuesta: se adjunta como anexo a esta pregunta, respuesta realizada por el
área de EPHUS.
Pregunta numero 2: que se adopten las medidas oportunas para que la Guardia
Urbana denuncie las acciones incívicas que puedan producirse en el monumento
de La Acollidora como consecuencia de las concentraciones que se realicen ante
dicho monumento.
Respuesta: desde el Servicio de Guardia Urbana se realizan todas las
intervenciones necesarias para cumplir con lo establecido en las ordenanzas
municipales y, en caso de ser detectadas acciones incívicas, retiran o intervienen,
de manera cautelar, todo aquel material utilizado para el ejercicio ilícito de acciones.
Así mismo interpone las denuncias que sean necesarias para el restablecimiento al
origen del bien público.
Atentamente,
ANEXO EPHUS
Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 9887 y fecha 1 de febrero de 2018, 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 27 de febrero de
2018, sobre el estado de ornato en que se encuentra el monumento de La
Acollidora y su entorno, le informo que los servicios de limpieza municipales
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realizan la limpieza periódica del monumento y entorno, como mínimo una vez a la
semana, y sin programación previa cada vez que se detecta la necesidad.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 12.610, de 9 de febrer de 2018.
“JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS
Visto el estado en que se encuentra la acera de la Rambla Marina, a la altura del
número 331-333, se adjuntan tres fotografías.

…/…

268

SOL·LICITUD
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de
la acera de la Rambla Marina, a la altura del número 331-333. También les ruego
se me informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 12610 y fecha 9 de febrero de 2018, 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 27 de febrero de
2018, en que solicitan que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para
mejorar el estado de la acera de la Rambla Marina, a la altura del número 331-333,
le informo que en noviembre de 2017 y enero de 2018, desde la Concejalía del
Distrito VI, se introdujeron dos sigviales por desperfectos en el pavimento de acera
de Rambla Marina, 331 y 333. Los incidencia de desperfectos del número 333 se
finalizó el 28/11/2017, y la del número 331 el 19/2/2018.
Atentamente,”
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3.- RGE núm. 14.415, de 15 de febrer de 2018.
“JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS
Han llegado a este Grupo Municipal quejas de vecinos sobre una vivienda en el
entorno de la Parroquia de la Mare de Déu de la Llum, en el barrio de la Florida,
anteriormente tapiada, y en la que, al parecer, hace pocas semanas han entrado
personas a vivir con menores. Es por ello que les pregunto:
SOL·LICITUD
1. ¿Tiene constancia este Gobierno Municipal de esta cuestión?
2. En caso afirmativo, ¿tiene constancia Servicios Sociales de esta
problemática?
3. En caso afirmativo, ¿qué medidas ha tomado este gobierno al respecto y/o
qué medidas tiene previsto tomar?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 14415 y fecha 15 de febrero de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno, y con la finalidad sea
contestada en el Pleno Ordinario del 27 de febrero de 2018, en relación a quejas de
los vecinos sobre una vivienda en el entorno de la Parroquia de la Mare de Déu de
la Llum, indicarle que en su petición no queda especificada la dirección exacta de la
vivienda a la que hace referencia, hecho que imposibilita facilitarle información
respecto a la problemática por Ud. planteada.
Atentamente,”
ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4
del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i forma 2 preguntes per
escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 15 i 16 de febrer de
2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 14.413, de 15 de febrer de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Atès que l'ordenança municipal sobre sorolls i vibracions (BOP. de Barcelona núm.
301, de 17 de desembre de 1998) de té per objecte regular l‟actuació municipal amb
la finalitat de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà per a la protecció de les
persones i els bens contra les agressions produïdes per sorolls i vibracions i, en
conseqüència, garantir la necessària qualitat d‟aïllament acústic de les edificacions i
la regulació dels nivells sonors i de les vibracions imputables a qualsevol causa.
Atès que segons l'ordenança correspon a l‟Ajuntament exercir el control del
compliment d‟aquesta Ordenança, exigir l‟adopció de mesures correctores
necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin
necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d‟incompliment.
Atès que hem rebut queixes de veïns i veïnes i entitats de molèsties per sorolls i
vibracions causats per obres d'urbanisme i/o d'edificació en diversos punts de la
ciutat, entre ells a la zona de plaça Europa i c/ Amadeu Torner i del c/ Jacint
Verdaguer i rodalies (s’adjunta escrit de la Comunitat de Propietaris)
Preguntes
Volem conèixer les mesures que està aplicant el govern municipal per inspeccionar,
controlar i solucionar les molèsties i sancionar els possibles incompliments de
l'ordenança per part dels responsables de les obres que generen sorolls i
vibracions.
Preguem, en cas de ser necessari, l'increment de les inspeccions i dels controls
d'emissió sonora en obres que puguin reportar molèsties i obrir sancions
immediates en cas d'incompliment de l'ordenança.
Preguem també obrir un procés participatiu per actualitzar l'ordenança ordenança
municipal sobre sorolls i vibracions, que aquest any complirà 20 anys, per adequarla a la normativa vigent i les noves necessitats de la ciutadania.”
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En relació amb aquesta pregunta/prec presentada pel grup polític municipal
d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia
de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb el nombre 14413 i data 15 de febrer de 2018, segons el que
disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de febrer de 2018, en relació a “la
protecció de les persones i els bens contra les agressions produïdes per sorolls i
vibracions”, l‟informo:
Tant a l‟entorn de Pl. Europa com del C/. Jacint Verdaguer l‟Ajuntament està
realitzant un seguiment de les obres. En el cas de Pl. Europa els vam informar amb
escrit de 19 de desembre de 2017. Pel que fa a les obres del C. Jacint Verdaguer,
27-29, s‟han pres les següents mesures:


Treballar amb elements que fan soroll a partir de les 9 h. en lloc de les 8 h.



Reduir a la meitat els elements que provoquen el soroll al fer l‟enderroc. Això
comporta que s‟allargarà uns dies més dels previstos.



Redactar un Pla d‟ambientalització.



Aquests dies han començat les feines de muntatge de la tanca de seguretat
al pati mancomunat i seguidament faran el muntatge de la bastida previ avís
als veïns, segons estipula l‟acord signat entre el representant de la propietat
de l‟edifici en construcció i els presidents de les diferents comunitats veïnes.

D‟altra banda, pel procés d‟el·laboració de la nova “Ordenança reguladora del soroll
i les vibracions de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet”, es va obrir un procés de
participació, que ja ha finalitzat (informació publicada a la pàgina web municipal).
Atentament,”
2.- RGE núm. 14.761, de 16 de febrer de 2018.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Fa anys que a la trobada del carrer Amadeu Torner amb els carrers Jerusalem i
Natzaret trobem un edifici inacabat conegut popularment com “pont de la vergonya”.
La referència cadastral de l‟immoble és 6991803DF2769B0001KY, localitzat a
Plaça Europa, D‟10 suelo, 08901 de L‟Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i consta
al cadastre com a sòl sense edificar.
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Aquest edifici inacabat ha suposat i suposa problemes per la seguretat de les
persones.
Pregunta
Volem saber les accions de disciplina urbanística realitzades al conegut com “pont
de la vergonya” de plaça Europa (referència cadastral 6991803DF2769B0001KY,
localitzat a Plaça Europa, D‟10 suelo, 08901 de L‟Hospitalet de Llobregat) i quines
accions hi ha contemplades i planificades per solucionar definitivament la situació
actual de l‟immoble inacabat.
Adjuntem plànol urbanístic, plànol cadastral, plànol ortofotogràfic, dues volumetries
ortofotogràfiques i dues imatges de l‟edifici en qüestió.

…/…

274

…/…

275

…/…

276

…/…

277

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Iniciativa
per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates-E, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb el nombre 14761 i data 16 de febrer de 2018, segons el que
disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de febrer de 2018, en relació a
l‟edifici de Pl. Europa, 10, l‟informo:
La empresa ARCANO, propietària actual, ha revisat el projecte que ja té llicència i
estan en fase de licitació del mateix, amb la intenció d‟iniciar les obres a ser
possible a finals del mes de març.
Prèviament s‟havien pres les mesures de seguretat adients per evitar perills als
vianants i es van fer unes obres d‟a condicionament amb aquest objectiu.
Atentament,”
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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 5 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 25 i 30 de gener, i 5 de febrer de 2018 i, per tant, amb
més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 7.636, de 25 de gener de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns del barri del Gornal ens han fet arribar la seva queixa sobre un pas
de vianants de l‟Avinguda Carmen Amaya numero 33 (davant de l‟oficina de La
Caixa).
El problema radica en què els dies laborables a partir de la tarda-vespre i en les
primeres hores del matí, així com bona part dels caps de setmana, la rampa de
baixada al pas de vianants queda ocupada parcial o totalment per un o dos vehicles
que dificulten i en alguna ocasió bloquegen el pas de cadires de rodes, carros de
nadons i de compra, caminadors, etc.
Durant les hores centrals del dia aquesta rampa „només‟ queda inutilitzada per
períodes molt curts de temps.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té el Govern municipal prevista alguna solució física (pilones, etc.) per a
garantir que aquest pas de vianants sigui practicable en tot moment?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d‟entrada amb número
7636, de data 25/01/2018, i segons el que disposa l‟article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de febrer en relació a:
“pas de vianants de l‟Av. Carmen Amaya, 33 (davant l‟oficina de La Caixa)“.
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El faig saber que:
Pregunta número 1: El Govern municipal coneix aquesta situació?
Resposta: Sí, i des del Servei de la Guàrdia Urbana s‟han realitzat diverses
actuacions per tal de resoldre les incidències detectades a la zona.
Pregunta número 2: Té el Govern municipal prevista alguna solució física (pilones,
etc.) per a garantir que aquest pas de vianants sigui practicable en tot moment?
Resposta: S‟ha sol·licitat el pintat del pas de vianants en la seva totalitat,
actualment hi ha una zona que queda sense senyalització i això està generant
apreciació errònia als conductors que aparquen en una zona no adequada. La
instal·lació de pilones, o altres solucions físiques, són desaconsellables ja que la
seva ubicació podria generar perill als ciutadans.
Atentament,”
2.- RGE núm. 7.637, de 25 de gener de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns del barri del Gornal ens han fet arribar la seva queixa sobre l‟estat
del paviment de l‟espai situat a l‟Avinguda Carmen Amaya numero 43, davant de la
Llar d‟infants „El Tren‟.
Aquest espai es va degradant progressivament, hi ha diversos trams amb els
panots aixecats i escocells d‟arbres trencats. El problema, a més de ser evident,
revesteix de més gravetat al tractar-se d‟un espai amb molta afluència de persones
que van o vénen de portar els fills a la Llar d‟infants i que en alguns casos aprofiten
l‟espai per jugar.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té el Govern municipal prevista alguna actuació immediata per a resoldre
aquesta anomalia?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb el nombre 7637 i data 25 de gener de 2018, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de febrer de 2018, en relació a l‟estat del
paviment de l‟espai situat a l‟Avinguda Carmen Amaya, número 43, els nostres
serveis d‟inspecció determinaran la ubicació exacta de les incidències i, en el cas
que no ho estiguin, les introduirem al sistema de gestió d‟incidències per a la seva
resolució.
Atentament,”
3.- RGE núm. 8.927, de 30 de gener de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diverses empreses radicades en l‟Avinguda de la Fabregada, ens han fet arribar la
seva queixa sobre la situació dels arbres en el tram del número 30 d‟aquesta
avinguda.
El problema consisteix en el fet que no s‟han esporgat les branques dels arbres i
han crescut en excés, arribant a tocar les façanes i a envair les cobertes d‟alguna
nau. Això provoca -entre altres- que amb la caiguda de les fulles es taponin les
canaleres i provoquin danys.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té el Govern municipal prevista alguna solució immediata d‟urgència per a
resoldre aquest problema puntual, independentment de què en el futur es
pugui executar la reurbanització o canvi en l‟arbrat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb el nombre 8927 i data 30 de gener de 2018, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de febrer de 2018, en relació a la situació
dels arbres existents al tram del número 30 de l‟Avinguda Fabregada, els informo
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que està prevista la substitució de l‟arbrat de l‟Av. Fabregada, entre Av. Carrilet i
Travessia Industrial, consistent en 58 plataners, per 58 sophores.
Els plataners són arbres de port gran, que en aquest cas es troben formant
alineació en un tram de vorada de 4 m. d‟amplada. El tipus de formació de l‟arbre és
una estructura natural si bé està establert la seva revisió mitjançant la poda per
intervenir en aquelles branques que poden desenvolupar-se més horitzontals o que
poden provocar interferències amb l‟edificació i/o serveis.
La sophora és una espècie de port mitja, més sostenible mediambientalment, que
comportarà menys problemes d‟al·lèrgies als ciutadans de la ciutat i que pot millorar
la freqüència en la neteja dels desguassos de les naus existents a la zona.
Cal tenir en compte que el manteniment de les edificacions privades, i més
concretament el manteniment preventiu de les mateixes, correspon als propietaris
de l‟edificació. Quedarien inclosos dintre d‟aquest manteniment preventiu la neteja
de les canaleres de les naus.
Atentament,”

4.- RGE núm. 10.695, de 5 de febrer de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns de Collblanc ens han fet arribar la seva preocupació per l‟estat de la
casa SInfreu del carrer progrés, 19. Aquesta casa construïda en 1930 per
l‟arquitecte Ramon Puig i Gairalt, inclosa en el PEPPA presenta un estat molt
deficient, les finestres estan tapiades amb plaques metàl·liques i les portes dels
balcons amb maons. Hi ha una xarxa protectora en la part alta de l‟edifici i són
visibles indicis d‟humitat, esquerdes sota els balcons i pèrdua del morter.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix la situació de l‟edifici?
2. Té previst el Govern executar alguna acció perquè la propietat recuperi
l‟aspecte original de l‟edifici?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte de les preguntes presentades al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb els nombres 10695 i 11026 i dates 5 i 6 de febrer de 2018
respectivament, segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a
efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de
febrer de 2018, en relació l‟estat de la Casa Sinfreu, ubicada al C. Progrés, 19,
l‟informo que hi ha en fase de tramitació una llicència d‟obra major per a la
rehabilitació d‟aquest edifici i canvi parcial d‟ús.
La concessió de la llicència està condicionada, entre d‟altres, a l‟informe favorable
que ha d‟emetre el departament de Patrimoni cultural, en tractar-se d‟un edifici
inclòs al PEPPA (Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic).
Atentament,”

5.- RGE núm. 10.696, de 5 de febrer de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat 27 de març de 2017, aquest grup municipal va formular una pregunta al
govern municipal amb registre d‟entrada núm. 25.125 sobre uns problemes dels
desguassos d‟alguns terrats al carrer Cavall Bernat entre els carrers Maluquer i
Salvadors i que feien intransitable el carrer després d‟episodis de pluja.
Vam rebre resposta el 24 d‟abril mitjançant un escrit del reg. d‟Alcaldia núm. 460
Informant-nos que l‟Ajuntament havia instat als propietaris de les finques a resoldre
el problema.
Aquests dies amb noves pluges, els veïns ens tornen a comunicar la seva queixa, ja
que el problema segueix igual. A més els veïns afegeixen que també es formen
bassals d‟aigua en el paviment irregular que fan definitivament intransitable el carrer
fins i tot després de les pluges.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. Té previst el Govern executar alguna acció per a resoldre aquest tema?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb el nombre 10696 i data 5 de febrer de 2018, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de febrer de 2018, en relació als
problemes de desguassos d‟alguns terrats al C. Cavall Bernat entre C. Maluquer i
C. Salvadors, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número 1: El Govern municipal coneix aquesta situació?
Resposta: Sí, i està treballant sobre el tema.
Pregunta número 2: Té previst el Govern executar alguna acció per a resoldre
aquest tema?
Resposta: Sí. Amb caràcter previ estem fent un estudi sobre les escorrenties del
ferm del carrer, per evitar o corregir els basals d‟aigua que es produeixin. Amb
independència d‟això es tramitaran els expedients administratius que corresponguin
per garantir la connexió de les aigües pluvials a la xarxa pública.
Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Per part del regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‟acord amb
allò 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
els dies 2 i 9 de febrer de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 10.291, de 2 de febrer de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, 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 27 de febrer de 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que entre el veïnat del carrer de Molinés existeix una creixent preocupació
donades les sospites d‟un suposat tràfic de substàncies estupefaents que sembla
ser que es duu a terme a una de les cases d‟aquest carrer.
Donat que un dels motius pels quals el veïnat te aquesta sospita és perquè
darrerament s‟ha incrementat el nombre de cotxes que estacionen
momentàniament en aquest carrer.
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PREGUNTA
-

-

Té coneixement l‟equip de govern de la preocupació veïnal que existeix vers
aquesta possible venda de substàncies estupefaents?
Si és que si, quines mesures s‟han dut a terme per tal de comprovar si,
efectivament, s‟està duent a terme una activitat il·lícita i il·legal en aquest
carrer? S‟ha pogut comprovar l‟existència, o no, d‟aquesta activitat il·legal?
Demanem informació detallada al respecte.
Si és que no, es pensen dur a terme les mesures corresponents per tal de
comprovar i, si s‟escau, solucionar el problema de la possible venda de
substàncies estupefaents al carrer de Molinés ”

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‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟entrada amb
número 10291 i de data 2 de febrer de 2018, i segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, per tal sigui contestada en el Ple de febrer en relació a:
“problemàtica carrer Molinés.”
El faig saber que:
Pregunta número 1: Té coneixement l‟equip de govern de la preocupació veïnal
que existeix vers aquesta possible venda de substàncies estupefaents.
Resposta: Aquesta administració no ha detectat amb les actuacions realitzades per
part de la Guàrdia Urbana cap tipus d‟incidència relacionada amb les sospites
veïnals a que es fan referència en la pregunta per vostè formulada.
Pregunta número 2: Si és que sí, quines mesures s‟han dut a terme per tal de
comprovar si, efectivament, s‟està duent a terme una activitat il·lícita i il·legal en
aquest carrer? S‟ha pogut comprovar l‟existència, o no, d‟aquesta activitat il·legal?
Demanem informació detallada al respecte.
Resposta:
La Unitat de Suport i Informació, depenent de la Guàrdia Urbana, ha fet un
seguiment discret de vigilància al carrer Molinés i voltants, en diferents franges
horàries, per tal d‟observar i detectar la situació denunciada en el seu escrit i no
s‟ha obtingut cap incidència que indiqui cap tipus de venda de substàncies
estupefaents ni presència de persones amb conductes il·lícites.
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Pregunta número 3: Si és que no, es pensen dur a terme les mesures
corresponents per tal de comprovar i, si s‟escau, solucionar el problema de la
possible venda de substàncies estupefaents al carrer Molinés?
Resposta:
Les mesures són les que es detallen en la resposta a la pregunta 2.
Atentament,”

2.- RGE núm. 10.293, de 2 de febrer de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, 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 27 de febrer de 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que darrerament s‟ha observat un increment preocupant d‟incivisme a la plaça
de Sant Joan.
Donat que la principal mostra d‟aquest incivisme és que hi ha persones que fan
servir aquesta plaça com urinari.
Atès que inclús hi ha veïns que s‟han trobat els bancs de la plaça mullats de pixum.
PREGUNTA
-

Té coneixement l‟equip de govern del problema d‟incivisme que es viu a
aquesta plaça?
Si és que si, quines accions ha dut a terme per tal de controlar i eradicar
aquestes accions incíviques?
Si és que no, quines mesures durà a terme per tal de controlar i eradicar
aquest problema que es viu a la plaça de Sant Joan?
Demanem informació detallada sobre el tema.”

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‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟entrada amb
número 10293 i de data 2 de febrer de 2018, i segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, per tal sigui contestada en el Ple de febrer en relació a:
“incivisme a la plaça Sant Joan“.”
El faig saber que:
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Pregunta número 1: Té coneixement l‟equip de govern del problema d‟incivisme
que es viu a aquesta plaça?
Resposta: Fa mesos que s‟ha detectat la presència de persones, usuàries de
l‟Alberg Els Alps, que mantenen una actitud poc apropiada de convivència.
Pregunta número 2: Si és que sí, quines accions ha dut a terme per tal de
controlar i eradicar aquestes accions incíviques?
Resposta:
S‟ha reforçat el pas d‟Agents Cívics fent rondes a la zona i s‟han repartit diferents
díptics informatius. A l‟hora informar-los que, segons dades facilitades pel
departament de neteja viària, la Plaça St. Joan te programats com a fixes els
serveis d‟escombra de dilluns a dissabte i neteja amb aigua a pressió tots els
dimecres, a l‟hora que es realitzen totes aquelles actuacions que siguin necessàries
per a garantir la salubritat de l‟espai.
Pregunta número 3: Si és que no, quines mesures durà a terme per tal de
controlar i eradicar aquest problema que es viu a la plaça de Sant Joan?
Resposta:
Es realitzen les accions detallades a la pregunta 2
Pregunta número 4: Demanem informació detallada sobre el tema.
Resposta:
En les respostes anteriors es facilita informació de totes les actuacions que s‟estan
duent a terme.
Atentament,”
3.- RGE núm. 12.428, de 9 de febrer de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, 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 27 de febrer de 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer de Rafael Campalans, a l‟alçada del número 29, el paviment està
en mal estat (tal i com es pot veure a les fotos que adjuntem).
Vist que el mal estat del paviment fa que quan plou es formi un bassal d‟aigua.
Atès que els cotxes i els autobusos, al passar per sobre del bassal d‟aigua,
esquitxen contínuament a les persones que passegen pel carrer.
Donat que, a part d‟esquitxar als vianants, també s‟esquitxa la porta de la comunitat
de veïns del número 29. Veïns que, per una altra banda, cada vegada que surten o
entren a casa seva tenen el risc de ser esquitxats.
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Atès que el fet que les rajoles de color blanc no estiguin ben agafades al paviment,
provoca que l‟aigua es filtri per sota i que aquestes esquitxades s‟allarguin en el
temps.
Vist que fa pocs dies l‟equip de govern va arreglar un tram del paviment d‟aquest
carrer però va deixar aquest tram (que es troba a molt poca distància del tram
arreglat) en males condicions.
PREGUNTA




Pensa, l‟equip de govern, dur a terme l‟arranjament del paviment que es troba
en mal estat del carrer de Rafael Campalans, concretament el tram que es
troba davant del número 29?
Si és que si, quan es durà a terme? Si és que no, per quins motius?
Per quin motiu fa pocs mesos es va dur a terme l‟arranjament del tram del
carrer davant del número 31 però, en canvi, es va deixar sense arranjar els
altres trams del carrer que també tenen el paviment en mal estat?”

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‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 12428 i data 9 de febrer de 2018, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
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Ordinari que se celebrarà el dia 27 de febrer de 2018, en relació a l‟estat del
paviment del C. Rafael Campalans a l‟alçada del número 29, l‟informo que durant
aquesta setmana s‟ha procedit a la pavimentació del C. Rafael Campalans, entre C.
Doctor Martí Julià i C. Mas, tram que compren aquest número de finca.
Pel que fa a l‟actuació sobre el paviment davant del número 31 del C. Rafael
Campalans, l‟informo que aquesta va tenir caràcter urgent i provisional, atès que
aquesta zona estava inclosa dins de l‟àmbit del projecte de millora de la
pavimentació de diferents carrers de l‟Hospitalet.
Atentament,”
CUP-PA
Per part dels regidors del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en
temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 30 de gener de 2018 i 19 de febrer de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 9.076, de 30 de gener de 2018
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Donada l‟obligatorietat que sigui el regidor electe qui es personi a les
compareixences quan el grup municipal presenta una sol·licitud d‟informació a
l‟ajuntament.
Volem conèixer:
Per quin motiu s‟hi ha de personar el propi regidor en aquestes compareixences,
quan sovint qui li facilita la informació és un funcionari de carrera, no un càrrec
electe?
Per quin motiu a dites compareixences no hi pot assistir una altra persona
designada pel grup municipal, com podria ser l‟assessora o la secretària, que és
també funcionària de carrera?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Directora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. R. A. M., que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 9.076 de data 30/01/2018 i, segons el que
disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en
el Ple ordinari del dia 27/02/2018,
Em plau adjuntar-vos carta emesa pel director de l‟Assessoria Jurídica, el Sr. P. V.
C., donant resposta a la pregunta esmentada.
Ben atentament,
Senyora,
En relació a la pregunta formulada al Ple en data 30 de gener de 2018 pel Grup
Polític de CUP-Poble Actiu, de conformitat amb el que es preveu a l‟article 55.3 del
Reglament Orgànic del Ple, relativa al dret d‟informació dels membres de la
Corporació Local, i en concret:
“Per quin motiu s‟hi ha de personar el propi regidor en aquestes compareixences,
quan sovint qui li facilita la informació és un funcionari de carrera, no un càrrec
electe?
Per quin motiu a dites compareixences no hi pot assistir una altra persona
designada pel grup municipal, como podria ser l‟assessora o la secretària, que és
també funcionària de carrera?”
L‟informo que la normativa de règim local, reconeix únicament als membres de les
Corporacions Locals el dret a obtenir de l‟Alcalde o President o de la Comissió de
Govern en exercici de les seves funcions de control i fiscalització, els antecedents,
dades o informacions que estiguin en poder dels serveis de la Corporació i siguin
necessaris per al desenvolupament de la seva funció. Aquest dret, que no preveu la
legislació sigui delegable, només podrà ser exercitat de manera personal i
presencial pel regidor, mitjançant la seva compareixença a les dependències on es
trobin els expedients i documentació general.
Atentament,”
2.- RGE núm. 15.278, de 19 de febrer de 2018
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
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Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Volem conèixer:
Si la propietat de l‟immoble ubicat al carrer Jacint Verdaguer 29-33, o l‟empresa
titular de la reforma actualment en marxa, compta amb la llicència d‟obres oportuna
i s‟està ajustant als paràmetres de la mateixa. Ha fet l‟Ajuntament un seguiment o
inspecció d‟aquestes obres?
Sap el Govern local quin serà el destí de l‟immoble? Quin tipus de llicència
urbanística (residencial, comercia, hoteler) li consta a l‟Ajuntament que té l‟immoble
del carrer Jacint Verdaguer 29-33?
Hi ha alguna sol·licitud de llicència d‟activitat a nom de l‟empresa PAC SL?
Hi ha previst un canvi d‟activitat de l‟edifici del carrer Jacint Verdaguer 29-33, fins
ara amb 3 plantes d‟habitatges, amb un total de 19 habitatges, i la resta de plantes
destinades a aparcament?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament amb número 15278 i data 19 de febrer de 2018, en relació a
diverses qüestions envers l‟immoble ubicat al carrer Jacint Verdaguer, 29-33, i,
segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que
sigui contestada en el Ple ordinari del dia 27/02/2018, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Pregunta número 1: Si la propietat de l‟immoble ubicat al carrer Jacint Verdaguer
29-33, o l‟empresa titular de la reforma actualment en marxa, compta amb la
llicència d‟obres oportuna i s‟està ajustant als paràmetres de la mateixa. Ha fet
l‟Ajuntament un seguiment o inspecció d‟aquestes obres?
Resposta: Existeix una llicència d‟obra major concedida, segons el projecte
presentat, per a la reforma de l‟edifici existent.
El Decret de concessió de la llicència estableix el següent: “Les obres hauran de
realitzar-se amb estricta subjecció als termes i condicions d‟aquesta llicència i els
preceptes de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació. En cas d‟efectuar
qualsevol modificació o extralimitació s‟incorrerà en infracció objecte de les
sancions que corresponguin”.
Els serveis d‟Urbanisme fan el seguiment dels expedients d‟obres i realitzen les
inspeccions que en cada cas consideren adients pel seguiment de les obres. En el
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cas de les obres majors, per a la ocupació dels edificis i les construccions s‟ha de
tramitar la llicència de primera ocupació, que s‟informa favorablement o amb
esmenes prèvia visita d‟inspecció dels serveis tècnics d‟Urbanisme. Si hi ha
esmenes, després de la seva resolució es torna a fer visita d‟inspecció per informar
favorablement.
Pregunta número 2: Sap el Govern local quin serà el destí de l‟immoble? Quin tipus
de llicència urbanística (residencial, comercial, hoteler) li consta a l‟Ajuntament que
té l‟immoble del carrer Jacint Verdaguer 29-33?
Resposta: L‟immoble es converteix en un edifici plurifamiliar per a 130 habitatges,
locals comercials i aparcament privat per 67 vehicles. La qualificació urbanística
d‟aquest immoble és 13b (densificació urbana semi intensiva).
Pregunta número 3: Hi ha alguna sol·licitud de llicència d‟activitat a nom de
l‟empresa PAC, S.L.?
Resposta: Existeix una llicència concedida per a l‟activitat d‟aparcament, a nom de
PAC, S.L., AL C/. Jacint Verdaguer, 29, PB. No ens consta cap nova sol·licitud de
llicència actualment.
Pregunta número 4: Hi ha previst un canvi d‟activitat de l‟edifici del carrer Jacint
Verdaguer, 29-33, fins ara amb 3 plantes d‟habitatges, amb un total de 19
habitatges, i la resta de plantes destinades a aparcament?
Resposta: Hi ha aprovat un canvi d‟ús mitjançant llicència d‟obra major (informació
a les respostes de les preguntes 1 i 2).
Cordialment,
Atentament,”

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

