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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 5/2016
Data: trenta-u de maig de dos mil setze
Hora: 17.00h fins 23.59h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 26 D‟ABRIL DE 2016.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 26 d‟abril de 2016, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Iniciaríem la sessió ordinària del Ple, és el Ple ordinari del mes de maig, li
demanaria a la Sra. Secretària que fes lectura de l‟Ordre del Dia.

SRA. SECRETÀRIA
De la part resolutòria, el primer acord és el relatiu al sorteig públic per a la
designació dels components de les meses electorals, que s‟han de formar per a les
eleccions al Congrés dels Diputats i del Senat, que tindran lloc el 26 de juny de
2016. Com sempre fem la selecció del President i els vocals de cadascuna de les
taules, amb els seus respectius suplents, per cada districte i secció electoral, tenim
49 col·legis electorals. Dir com a informació que les persones que votaran o que
figuren al cens provisional enviat, són 174.311 electors, aproximadament 500
persones menys que a les eleccions de desembre.

SRA. ALCALDESSA
Aprofitem per donar no la benvinguda, però per felicitar a la Sra. Esplugas per la
seva maternitat, encara que sigui aquí al mig del punt.
Molt bé, doncs hauríem de procedir ja al nomenament de tots els membres de les
taules per a les properes eleccions i abans del Ple la Secretaria certificarà la
composició. Passem ja a la Comissió Permanent de Presidència.
ACORD 1.- RELATIU AL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS
COMPONENTS DE LES MESES ELECTORALS, QUE S’HAN DE FORMAR PER
A LES ELECCIONS AL CONGRES DELS DIPUTATS I DEL SENAT DEL 26 DE
JUNY DE 2016.
Vist el Reial Decret 184/2016, de 3 de maig, publicat al Butlletí Oficial de l‟Estat
número 107, de 3 de maig de 2016, pel qual es convoquen eleccions al Congrés
dels Diputats i del Senat en la forma establerta a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general.
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Atès que segons l‟article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes
Electorals de Zones, la celebració del sorteig públic per a la designació dels
membres que formaran les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els
dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria.
Vist l‟acord de la Junta Electoral de Zona de l‟Hospitalet de 19 de maig de 2016, pel
qual s‟acorda, entre altres, autoritzar a tots els ajuntaments que formen la jurisdicció
de la Junta a la utilització de sistemes informàtics per al sorteig de les meses
electorals, la delegació en els secretaris d‟aquests ajuntaments de la supervisió del
sorteig i la posterior signatura de les notificacions dels esmentats nomenaments.
Vistes les especificacions del sorteig per a la designació dels components de les
meses electorals que presidiran les votacions en les eleccions al Congrés dels
Diputats i del Senat 2016 elaborades pel departament d‟informàtica, que figuren
incorporades a l‟expedient.
Vist que de conformitat amb l‟article 26 de la LOREG, amb la modificació
incorporada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de
Mesa les persones que siguin majors d‟edat i menors de 70 anys, incloses al cens
electoral de cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser
President disposar del títol de Batxiller o Formació Professional de segon grau i,
subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent.
Vist l‟informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple, en funcions, el 17 de
maig de 2016 (L‟H 07/2016).
El Ple a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR els membres de les 267 meses electorals que s‟han de
formar en aquest municipi per a la celebració de les eleccions al Congrés dels
Diputats i del Senat 2016, segons resultat del sorteig que figura en la relació
nominal diligenciada per la Secretària de la Corporació que s‟incorporarà a
l‟expedient.
SEGON.- APROVAR la llista de reserves de càrrecs resultant del sorteig, per a
possibles substitucions dels nomenats inicialment, la qual figura en la relació
nominal diligenciada per la Secretària de la Corporació que s‟incorporarà a
l‟expedient.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral
de Zona de l‟Hospitalet.
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QUART.- COMUNICAR els corresponents nomenaments a les persones que hagin
resultat designades com a membres de les meses electorals.

Es procedeix a realitzar, en presència dels assistents a la sessió, el sorteig
informàtic per a la designació dels components de les meses electorals que s‟han
de formar per a la celebració de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat
que se celebraran el proper 26 de juny de 2016, conforme s‟ha explicat
anteriorment. El resultat del sorteig s‟incorpora a l‟expedient mitjançant llistes
impreses degudament diligenciades per la Secretària de la Corporació.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, abans el Sr. Belver em demana la paraula.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per fer una breu presentació del punt número 7, el que fa
referència al Pla d‟usos, diguéssim, dels establiments de substancies que generen
dependència. En el mes de novembre del 2015 es va fer l‟aprovació inicial, per part
de la Junta de Govern, i avui portem al Ple el debat de la seva aprovació definitiva.
El present Pla té per objecte fixar, delimitar i regular, a través del règim urbanístic,
les ubicacions de establiments destinats al consum de substancies que poden
generar dependència, constituïts en club socials promoguts per associacions de
consumidors de cànnabis o d‟altres substancies legalment permeses.
En aquest Pla el que portem a aprovació, a les consideracions que conformen
aquest Pla, és la tipologia i l‟activitat objecte del Pla, la delimitació de les claus
urbanístiques on es permet l‟ús, fixar el règim de distància respecte de centres que
puguin ser objecte d‟especial risc, vulnerabilitat o impacte per la incidència d‟aquest
tipus d‟activitat, vetllar perquè els establiments reuneixin els mínims requisits de
seguretat, salubritat i higiene, disposar condicions i requeriments en que s‟ha de
desenvolupar l‟activitat, exigir que l‟activitat es desenvolupi per associacions
degudament inscrites, i establir mesures de col·laboració amb l‟administració.
Respecte de tots aquests elements, dir que les ubicacions on està permès aquest
tipus d‟activitat, són les claus fonamentalment que tenen a veure amb zones de
volumetria 13a, 13b o 18, és a dir, volumetries de residencial, o bé en zones
industrials, a part d‟altres claus en zones de renovació urbana o de remodelació
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física. Dir que tots els usos estan considerats assimilats al que seria un ús recreatiu,
per tant, diguéssim, les claus amb les quals es correspon són pràcticament les
mateixes.
Els establiments objecte d‟aquesta regulació, s‟ubicaran a una distància mínima de
200 metres d‟aquells edificis que són considerats d‟especial protecció o que podrien
tenir incidència de risc, és a dir, centres docents, centres mèdics, hospitals,
clíniques, centres d‟assistència primària o sòl qualificat d‟equipament pel
planejament actual.
Es fixa una distància mínima de 100 metres entre locals amb aquesta activitat, quan
tenen un aforament classificat com a baix o una distància de fins a 150 metres quan
l‟aforament és mitjà i alt. No es permet la implantació d‟establiments amb aforament
superior a 150 persones i no es permet la implantació d‟establiments amb
aforament alt amb contigüitat amb l‟ús d‟habitatge i/o ús residencial.
La superfície màxima d‟aquests establiments queda fixada en 400 m2 i la zona
destinada a l‟activitat per a socis com a màxim en 300 metres.
S‟han de donar en tots aquests locals les condicions d‟accessibilitat igual que
qualsevol altre establiment de restauració o de pública concurrència, les activitats
no podran estar ubicades en soterranis, ni en planta-pisos, i és incompatible amb
l‟exercici de qualsevol altre activitat dins del mateix local.
No es pot tenir visibilitat de l‟interior des de la via pública, l‟accés als establiments
ha de ser independent i directe des de la via pública i és incompatible amb l‟ús de
l‟espai públic. No pot tenir accés, ni comunicació amb espais comuns o privatius,
vinculats a l‟ús d‟habitatge, ni a qualsevol altre.
No es poden llençar a l‟exterior fum, bafs, gasos, vapors o aire amb substancies en
suspensió i obligatòriament cal disposar d‟un sistema d‟extracció forçada que vagi
per sobre de la coberta de la finca en la qual estigui ubicada l‟activitat.
L‟edat mínima per accedir-hi és 18 anys, no ser soci o sòcia de cap altre club social
promogut per associacions de consumidors o d‟altres substàncies legalment
permeses, accés exclusiu a les instal·lacions de locals per socis i existència de
mesures de control d‟accés a l‟establiment.
Resta prohibit en l‟interior d‟aquests locals el consum de begudes alcohòliques, es
prohibeix la venda o comercialització de qualsevol ben o producte consumible, no
es permet la instal·lació de cap màquina recreativa, no poden obrir els establiments
més de vuit hores diàries, l‟hora límit de tancament són les 22 hores, excepte
divendres i vigílies, que arriba fins a les 24. I es limita tota mena de publicitat a
l‟exterior.
Amb aquesta regulació el que busquem és omplir un buit legal que no tenim
normativa ni a nivell estatal, ni autonòmic, que reguli aquest tipus d‟activitats, en
principi quan diversos ajuntaments vam optar per aquesta suspensió d‟usos, a la
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vista d‟aquesta mancança, des del govern de la Generalitat es va plantejar la
possibilitat de fer una reglamentació autonòmica, que semblava molt més adient per
fer-ho que no cada ajuntament, que cada ciutat tingués la seva, finalment no ha
estat així.
I, per tant, a la vista de la no regulació per part autonòmica i en vista del Pla d‟usos,
esgotant els terminis de la limitació de llicència, d‟atorgament de llicències, amb la
suspensió que s‟havia tramès, en el mes de novembre es va fer l‟aprovació inicial i
en aquest dictamen d‟avui fem la resolució d‟algunes al·legacions i algunes
esmenes que s‟havien plantejat, i amb l‟aprovació del Ple, si fos el cas, es donaria
per tancat el procediment i seria l‟aprovació definitiva.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Em dono per assabentat del punt 2 al 4, a favor del 5 al 10 i em dono per
assabentat de l‟11.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor del 5 al 10 i assabentada de la resta.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres ens abstindrem en el punt 1, ens donem per assabentades del 2 al 4, ens
abstindrem també...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, el punt 1...

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
El punt 1 és un acord que s‟ha de votar.
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SRA. SECRETARIA
No, no, amb el sorteig donem compliment a la Llei orgànica de règim electoral
general que determina que el sorteig pel nomenament dels membres de mesa es
farà davant el Ple municipal, públic, obert al públic, però no s‟ha de votar, vull dir, és
un sorteig i ja està, el fet és que s‟ha de fer davant el Ple municipal, no es vota.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Del 5 i 6 ens abstindrem, en el punt 7 votarem en contra, ens abstindrem també del
8, 9, 10, i ens donem per assabentades de l‟11.
En relació amb el 7, bé, votarem en contra amb els següents arguments sobre la
proposta per a l‟aprovació provisional del Pla Especial per a la implantació
d‟establiments destinats a clubs socials privats i associacions de consumidors de
substàncies legalment permeses que puguin generar dependència, a la ciutat. Per
nosaltres es tracta d‟un Pla Especial profundament restrictiu, ja que amb els criteris
d'emplaçament proposats, 200m de distància de les zones d'ús protegit: centres
docents, hospitals, CAP, limita greument l'obertura de nous clubs a la ciutat.
També considerem una errada emmarcar aquesta qüestió dins d'un pla que només
contempla criteris urbanístics i de seguretat, sense tenir en compte cap criteri de
salut pública, ni de prevenció de riscos, al nostre entendre. El que més evidencia
això, és que els estudis aportats...el que més...allò que evidencia més aquesta
argumentació, és que els estudis aportats per justificar aquest pla daten, el més
recent, del 2006, quan ni tan sols existien aquest tipus de clubs cannàbics.
Considerem que el més adient hauria estat fer una proposta de programa de salut,
amb la participació d'experts i expertes, i de totes les parts afectades, per tractar
aquesta qüestió des d‟una perspectiva molt més àmplia i transversal.
Per nosaltres, el Govern torna a reincidir en la seva habitual metodologia
d‟elaboració de propostes, el disseny d‟un pla com aquest, que no ha comptat amb
un procés ampli de participació de totes les parts afectades, on ni tan sols han estat
acceptades la majoria de les al·legacions més rellevants presentades, com pot ser
la petició de reducció de 200 metres a 100 metres de distància amb els
equipaments docents o de salut. Per últim, a mode d‟exemple, ens agradaria
remarcar que algunes d‟aquestes al·legacions, molt similars, si que han estat
escoltades i acceptades pel propi Partit Socialista de Catalunya, fa pocs dies a
l‟últim Ple, amb l‟aprovació d‟un Pla similar a l'Ajuntament de Barcelona, en el Ple
d‟aquest mes.
En relació a les modificacions de crèdit, bé, ens torna a passar com en els anteriors
Plens, les propostes que ens vénen en el punt 8, 9 i 10, és difícil votar a favor o en
contra de qualsevol proposta de modificació de crèdit que presenta el govern, per la
barreja de temes, les diferents necessitats que s‟intenten cobrir amb les diferents
aportacions i per això se‟ns fa difícil votar a favor o en contra de qualsevol de les
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reiterades modificacions de crèdit que presenta el govern en els diferents Plens. En
aquest cas ens abstindrem de les tres. Fins aquí.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del grup municipal de Convergència ens donarem per assabentats del punt 2, 3
i 4, votarem a favor del 5, 6 i 7, ens abstindrem del 8, 9 i 10, i ens donem per
assabentats del número 11.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bona tarda Alcaldessa. Ens donem per assabentats de l‟1 al 4 i també del número
11, votarem a favor del 5, del 8, del 9 i del 10, i ens abstenim del número 6 i 7.
Diferents consideracions, respecte al dictamen número 1 sobre la constitució del
Consell Consultiu i Assessor de mitjans de comunicació, doncs celebrar aquesta
constitució, ja es posa en marxa tot allò que s‟havia aprovat en una moció. També
creiem que és una bona notícia l‟acord que va prendre l‟anterior Consell de La
Farga, de donar sortida a l‟actual directora i crec que a partir d‟aquests moments es
podrà millorar el clima laboral als mitjans de comunicació. Així com també creiem,
doncs que aquests canvis han de servir per fer canvis en la programació i també
canvis organitzatius dins el marc establert en el contracte-programa que existeix en
aquest moment.
També esperem que aquest dictamen signifiqui, doncs anar per feina, que tinguem
un nou contracte-programa de mitjans de comunicació i que abans de finals d‟any
també puguem tenir ja una data d‟obertura de la ràdio local, que va tancar l‟anterior
govern del Partit dels Socialistes i d‟Iniciativa, i també que puguem definir un nou
model de diari i de mitjans de comunicació que siguin plurals, objectius i propers.
Respecte al dictamen número 7, el nostre grup s‟abstindrà, bàsicament per
diferents consideracions. Primera, creiem que la distancia mínima ha de ser de 100
metres en relació als centres docents, hospitals i centres d‟assistència primària, en
l‟actualitat es marca 200 metres, l‟Ajuntament de Barcelona, com també comentava
l‟anterior portaveu de la CUP-Poble Actiu, ha aprovat fa poc també un reglament en
aquest sentit, doncs que fa la distància que sigui de 100 metres. També creiem que
la superfície màxima dels locals hauria de ser 200 metres en lloc de 400.
També creiem que hauria sigut positiu que es realitzés un manual de bones
pràctiques i de protocol de convivència entre l‟ajuntament i els clubs de cànnabis,
per tal d‟evitar conflictes en el desenvolupament de la seva activitat. No entenem
per què no es pot permetre la instal·lació als locals tampoc, de màquines
expenedores de begudes alcohòliques i d‟aliments pels socis, les quals haurien, per
suposat, de complir la normativa vigent. I també, doncs creiem que seria oportú,
doncs reconèixer que les persones que es troben en tractament de malalties com el
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càncer, poguessin ser sòcies de clubs socials de cànnabis, amb finalitats
terapèutiques.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
En primer lugar, pues queríamos felicitar la reciente maternidad de nuestra
compañera y Presidenta, Sonia Esplugas, que se encuentra hoy aquí con nosotros.
Después, darnos por enterados del punto 1, 2, 3, 4 i 11, votar a favor del punto 5 al
9, i abstenernos en el 10.
En el 7, sí que queríamos matizar que se exigiese una adecuación de esta
normativa ya a los centros que se encuentran en funcionamiento y que quizás se
hiciese un protocolo de cómo velar por el cumplimiento efectivo de la normativa que
se pondrá en marcha.
Respecto al punto 10, pues abstenernos, vemos que se ha cogido un pequeño
bolso, una pequeña bolsa que se tenía en el presupuesto para una nueva
modificación de crédito, desconocemos las motivaciones y, por tanto, nos
abstenemos.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, ens donem per assabentats del 2, 3, 4, ens abstenim del 5, ens abstenim també
del 6, perquè el nostre programa demana una moratòria urbanística per presentar la
planificació de la ciutat, prioritzant les necessitats reals dels veïns i veïnes. Aquesta
modificació puntual del PGM sembla més un rentat de cara de la zona vinculada a
la futura promoció de nous habitatges de les parcel·les contigües, que no pas a la
millora de qualitat de vida dels veïns i veïnes de la zona.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel punt 7, bé, compartim l‟opinió que aquest àmbit és d‟urgent regulació i que
hauria d‟estar aquesta regulació autonòmica, no tan depenent dels ajuntaments,
perquè pot generar diferències entre un municipi i altre. Considerem que la
regulació ha de ser superior, ha de ser autonòmica, però com que no ha arribat de
moment, doncs veiem que ja heu elaborat aquest Pla.
Aquesta regulació ha estat demanada per les associacions que porten a terme
aquesta activitat, per garantir la seva seguretat jurídica a l‟hora de fer l‟activitat que
desenvolupen i que no es trobin en una situació d‟alegalitat, que es troben ara
mateix, i es pugui donar una mala praxis que als primers que perjudica és a ells
mateixos.
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Nosaltres ja vam demanar al Parlament de la Generalitat, mitjançant una resolució
del 2015, una Llei catalana d‟accés al cànnabis, que va ser rebutjada, i demanem
que aquesta Llei, la demanem ja que considerem que establir uns criteris tècnics
mínims facilita la gestió als ajuntaments, però es queda curta, perquè també ha de
parlar de problemes de fons, com pot ser el transport o el cultiu d‟aquestes
substàncies.
L‟accés al cànnabis és un tema que requereix d‟un debat profund i aquest no ha de
ser per part dels ajuntaments, i en tot cas, com és una demanda de les
associacions, objecte de regulació, i considerem que els criteris van en la línia que
nosaltres compartim, votarem a favor aquesta proposta.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Em posicionaré a la resta d‟Hisenda i Serveis Centrals. Sobre l‟acord vuitè, ens
abstindrem i donarem opinió al respecte de l‟expedient número 28/2016, compartim
el fons de les dues propostes per fer les inversions, tant del centre docent per a la
formació en hosteleria a la Plaça del Repartidor, com les millores per l‟edifici
municipal al carrer Cobalto número 57.
Tot i així, tornem a comentar per enèsima vegada en aquest Ple, que ens trobem
davant un fet administratiu que creiem que, tot i que estigui recollit, doncs creiem
que perverteix o pot pervertir el sentit d‟una adjudicació pública, ja que en funció,
d‟entre d‟altres coses, que s‟adjudiquen en base al preu, es permet incrementar al
final fins un 10% el cost final de l‟obra, per sobre del valor de l‟adjudicació, en el seu
moment es va adjudicar l‟obra per 643.000 euros i al final es pagaran 706.429
euros. A part, casualment totes aquestes certificacions d‟obra sempre arriben al 9 i
pico per cent, quasi el 10% que es marca com a topall, per tant, creiem que aquí es
falseja realment el tema de l‟adjudicació.
Entenem que han d‟haver instruments per donar respostes a adjudicataris que
s‟enfronten a imprevistos en la prestació del servei o de l‟obra, però creiem s‟han de
buscar d‟altres fórmules, que la ciutadania en general pot entendre que això és una
mala praxis, que pot tenir d‟altres connotacions negatives i sabem que la majoria de
les adjudicacions són correctes, però creiem que és una situació que no compartim.
Per això ens abstindrem.
Sobre l‟expedient 29/2016, estem d‟acord en totes les inversions que es faran al
camp de rugby de l'Hospitalet, de l‟escola bressol, poliesportiu del Centre,
instal·lacions, biblioteques, compartim la majoria de projectes de despesa, però no
entenem i creiem que no hi ha voluntat política encara, per desenvolupar i
actualitzar de manera integral el Pla Director de la Bicicleta, quan ens trobem amb
una altra inversió petita, 10.000 euros, sobre el carril bici al Districte Econòmic.
Recentment també ha hagut un altre projecte a Bellvitge, que creiem que estava
una mica embarrat amb un altre projecte, que és el tema d‟ordenació de zona de
pàrquings, i que nosaltres creiem que per sentit comú tot el tema de la inversió de la
bicicleta hauria d‟estar discutida, acordada, dintre del Pla Director.
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A més, entenem que hi ha un altre projecte de pràcticament 20.000 euros, sobre la
extensió de la xarxa de telecomunicacions i semafòrica al Districte Econòmic,
nosaltres la pregunta que fem és si no tenim arquitectes, enginyers, informàtics,
telecos, a mobilitat o EPUS. A la nostra casa tenim tècnics i professionals que
poden donar aquest servei al conjunt de la ciutat. Igualment tenim un dubte sobre el
projecte d‟ampliació d‟aigües freàtiques també al Districte Econòmic, de 12.000
euros, si això té a veure amb un conveni no signat amb l‟AMB, l‟Autoritat
Metropolitana de Barcelona, no signat i caducat i si hi ha d‟altres fórmules de
col·laboració amb l‟AMB en aquest supòsit.
I també ens agradaria demanar informació per aquest tema, però per d‟altres,
suposo que ja sortirà de manera més reiterada, un informe del conjunt d‟inversions
que hi ha en el pressupost, per aquestes inversions que van sorgint de despeses i
ja veurem d‟ingressos, òbviament al final, respecte del Districte Econòmic. Per tot
això, en definitiva, ens abstindrem.
Respecte de l‟expedient número 9, votarem favorablement, creiem que és
fonamental que es pugui dotar per cobrir les necessitats que té l‟edifici de Miquel
Peiró, 47, la seu i centre d‟activitats de Creu Roja L‟Hospitalet, creiem que és un
organisme valent, que està atenent a milers i milers de famílies a la ciutat i milers de
veïns i veïnes, mitjançant diferents programes d‟atenció a la ciutadania, programa
d‟ocupabilitat, aliments, Aliança Humanitària, horts socials, gent gran, promoció de
la salut, etc, felicitar des d‟aquí a l‟equip de la Creu Roja de L‟Hospitalet. Per això,
votarem favorablement.
Respecte de l‟expedient número 10, veiem diversos elements positius, òbviament el
conveni amb Càritas, d‟increment de 80.000 euros, la inversió al Teatre Joventut pel
seu 25è aniversari, la seva millora, la creació i la millora de la programació, també
la inversió pels museus de la ciutat, que creiem que són actius de la ciutat que
s‟han de posar més a disposició del conjunt de la ciutadania.
Però em sobta una mica l‟informe que hi ha a l‟expedient, sobre la despesa prevista
o no prevista del tema dels agents cívics. Nosaltres creiem que no queda ben
explicada al full que hi ha, que s‟adjunta, aquesta despesa de 46.000 euros, sobre
la necessitat d‟agents cívics, creiem que al mateix informe parla d‟una despesa
suportada, però a la vegada d‟una despesa no prevista en passat, i un servei que
cau, que era el servei “Com Viure”, etc, creiem que, bé, l‟explicació quant menys és
farragosa i contradictòria i voldríem saber una mica que s‟aclareixi aquest concepte.
Igualment comentàvem el tema del conveni de Càritas, que em sobta que en cinc
mesos exclusivament, s‟hagi incrementat un 80% la partida al conveni amb Càritas,
la idea és, bé, que ens expliquin per què passa de 100.000 euros a 180.000 euros
en cinc mesos, òbviament tota la voluntat política i votarem en aquest tema,
donarem suport plenament a tot el que sigui atenció a les persones, però volem
saber què és l‟imponderable, quina és la urgència, per què no s‟ha previst aquest
tipus d‟inversió o si ha hagut ingressos no previstos per suportar aquest conveni.
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Al respecte de l‟estudi sobre l‟organització de l‟Oficina de l‟Habitatge, que es
destinen més de 21.000 euros, la pregunta és, per a la millora de l‟atenció? Creiem
que és una despesa important, la pregunta és si aquí anirà un lloc de treball més,
es generarà algun servei més adhoc, en principi és un estudi tècnic simplement per
a millorar el servei de l‟oficina, però creiem que és una despesa important.
Després hi ha una petita despesa de 15.000 euros per a Parcs i Jardins, nosaltres
creiem o volem saber si aquesta inversió que té adjudicada aquesta contracta a
Fomento, recordem que amb milions d‟euros anuals, també per aquest servei de
parcs i jardins, si aquesta partida està o no inclosa dintre d‟aquesta adjudicació,
entenem que no ha de ser-hi, però bé, volíem una explicació
I per tant, demanem llavors, sobre aquest acord, que no s‟inclogui la partida 1321
de Convivència i Civisme, dotada amb 46.000 euros; que no s‟inclogui la partida
1523, d‟Espai Públic i Urbanisme, amb 21.780 euros; que no s‟inclogui de la partida
1610 del pressupost-programa 210.00.00, d‟Espai Públic i Urbanisme, la dotació de
15.000 euros. I voldríem saber, si us plau, l‟informe que justifica aquest increment
tant i tant important de la dotació del conveni a Càritas.
I una darrera pregunta, si la partida del conveni amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, de 17.000 euros, si serà suficient o si hi ha d‟altres partides a
l‟ajuntament, pel control i eradicació dels mosquits, perquè creiem que és un tema
recurrent, any rere any, a la majoria de barris, de veïns i veïnes, a part d‟altres
zones, es queixen, volíem saber si aquesta actuació és l‟única prevista en el tema
de mosquits o si hi ha previstes d‟altres inversions.
I respecte a l‟assabentat número 11, doncs ens donem per assabentats. Gràcies.

Essent les 17.30 hores, abandona la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias Sra. Alcaldesa. En el punto número 2 nos damos por
enterados, en el 3 también enterados, cuarto enterados, en el cinco, por coherencia
con lo que votamos ya en la sesión del Pleno de noviembre, vamos a votar en
contra, en el sexto también votaremos en contra, en el séptimo a favor, ocho, nueve
y diez abstención, y en el 11 enterados.

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionament del punt 10, Sr. Nieto.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
És que he fet una sèrie apreciacions en aquest....

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Para explicar esto que les he comentado, tiene la palabra Jesús, que fue el que
defendió, el que habló en la moción del Pleno de noviembre.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias, yo quería hablar respecto al punto seis del Orden del Día. Bien,
hoy nos traen ustedes a ese Pleno otra modificación más del Plan General de
movilidad, hoy nos traen ustedes a este Pleno otro ejemplo de su mala planificación
urbanística, hoy nos traen ustedes a ese Pleno una modificación que consiste, entre
otras cosas, en la expropiación de una serie de viviendas que nos van a costar a
todos tres millones de euros. Y la pregunta que nosotros les hacemos a ustedes es:
¿es prioritario en estos momentos gastarse tres millones de euros, para expropiar
una serie de viviendas en Sanfeliu, teniendo en cuenta el momento en el que
estamos? Nosotros creemos que no y les vamos a razonar, uno por uno, los
motivos para votar en contra de este acuerdo.
En primer lugar, ustedes afirman que esta zona de Sanfeliu es una zona
degradada, entonces yo les pregunto ¿expropiarán todas las zona degradadas de
Hospitalet?¿verdad que no? Primer argumento desmontado. Segundo argumento,
ustedes afirman que es una zona en la que hay un problema de ratas, y yo les
pregunto ¿expropiarán también todas las zonas de Hospitalet en las que exista este
problema, en lugar de apagar directamente el problema?¿verdad que no? Esto
mismo se lo podrían comentar ustedes también a los vecinos de Bellvitge, a ver qué
opinan ustedes de que expropien una zona alegando problemas de ratas. Segundo
argumento también desmontado.
En tercer lugar, el gobierno que nos preside aquí de la participación, un poco de la
transparencia, del diálogo, resulta que no han sido capaces ni de ponerse en
contacto con las familias a las que va a afectar esta expropiación, no han ido
ustedes a hablar con ellos, no han contactado ustedes con los vecinos afectados,
por lo que están proponiendo una expropiación de viviendas sin tener en cuenta las
propias familias afectadas ¿no? es muy lógico y muy coherente por parte del
gobierno participativo, transparente y dialogante, todo en sentido irónico, no hace
falta decirlo.
Y yo, una pregunta también que me hago es ¿cómo pueden los representantes de
aquí del PSC, los representantes del PP, el representante de Convergència, apoyar
una expropiación de estas características, sin ponerse en contacto ni siquiera con
las familias, a mi me gustaría saber si se han puesto en contacto con ellas y les han
comentado el tema, les aseguro yo que no se han puesto en contacto con nadie. Y
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es que me parece muy lamentable que no hayan hecho este trabajo, que
precisamente es uno de los trabajos para los que los ciudadanos nos pagan nuestro
sueldo y para lo que estamos aquí, para representarles.
Nosotros sí que lo hemos hecho y porque nosotros sí hemos escuchado a los
vecinos, tenemos que votar en contra de esta propuesta. Y votaremos en contra de
esta propuesta, porque es una propuesta que reafirma su total falta de previsión
urbanística, porque es una propuesta que no tiene en cuenta las necesidades de
los vecinos, básicamente porque no cuenta con la participación de los propios
vecinos, entonces, cómo van a conocer ustedes las necesidades de los vecinos si
no hablan ni siquiera con ellos, si no salen a escucharles, si el propio vecino se
tiene que enterar de que le van a expropiar su casa porque me tengo que dirigir yo
a su vivienda y que ustedes no han hecho nada.
En definitiva, desde Ciudadanos creemos que necesitamos una política urbanística
sostenible, una política urbanística realista y una política urbanística que se adapte
a las necesidades reales de los ciudadanos, y que vigilemos dónde se gasta el
dinero público, porque recuerdo que este acuerdo que aquí se ha aprobado nos va
a costar a todos tres millones de euros, y es por ello que vamos a votar en contra
de esta propuesta. Gracias
Essent les 17.33 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del govern, Sr. Belver, sí, hi ha alguna paraula més? Sr. Brinquis,
bé, depèn. Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, breu. Sí que hem parlat amb els veïns de Sanfeliu i estan encantats, i fa molts
anys que estem treballant amb ells per mirar de millorar aquella zona i sobretot de
poder-los reubicar. Ja vam començar a fer tota una sèrie d‟actuacions amb els
habitatges de protecció oficial que es van fer just davant del poliesportiu, allà vam
reallotjar a una sèrie de veïns ja, del propi carrer Sanfeliu. I ara aquests veïns van
reallotjats, perquè així ho han demanat, que demanaven reallotjament abans que
indemnització, i van reallotjats a l‟edifici que hi ha a l‟avinguda Josep Tarradellas.
És una intervenció que fa temps que ells demanen i el que ens sap greu realment
és no poder haver-ho pogut fer abans, perquè les condicions dels habitatges són
realment preocupants.
Mirin, el problema no és un problema de planificació o no planificació d‟aquest
ajuntament o d‟aquest govern, si vostè ha passat per allà, suposo que no fa falta ser
un expert per veure que aquells habitatges són anteriors al 1976, que és la data
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d‟aprovació del Pla General Metropolità que és vigent des d‟aquell moment. Les
alineacions dels carrers, tots aquests habitatges estan fora d‟ordenació, tots, i a
més a més, incompleixen els mínims d‟habitabilitat que serien demanables en el
segle XXI pels habitatges, per això reallotgem a les famílies. Les famílies estan
contentes, hem pactat i acordat amb ells el model de trasllat, cóm, quan, i a on ferho, han pogut triar els seus pisos, han vist els habitatges, i li puc assegurar que això
que vostè ens relata deu haver-hi una confusió amb l‟adreça.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte a les modificacions de crèdit, evidentment totes tenen una justificació i un
motiu, evidentment sempre hem intentat...

SRA. ALCALDESSA
Si s‟apropa una mica al micròfon se sentirà millor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Millor ara? Gràcies. Doncs això, que evidentment totes les modificacions de crèdit
tenen la seva justificació, jo crec que ja ha hagut informació suficient, si necessita
per una altra vegada més informació, doncs com sempre, estic a la vostra
disposició, a la seva disposició, per donar més informació, i el que intentem sempre
és intentar cobrir les demandes que hi ha o propostes dels projectes, al mes
d‟octubre de l‟any passat, llavors el que estem fent és intentant actualitzar, i si en
alguna partida, doncs fan falta diners, el que estem fent ara és això, és posar els
diners que faltes o avançar diners d‟altres administracions, llavors això és el que
genera aquestes modificacions de crèdit, no hi ha res més. Per exemple, el tema de
Càritas, doncs bé, ja va haver una proposta amb una partida, llavors ara hi ha més
necessitat i creiem que és necessari incrementar aquesta partida, per exemple,
però amb la resta, doncs passa exactament el mateix. Gràcies.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, es sólo un segundo, vamos a ver, aquí uno tiene la sensación de que se
equivoca de vecinos cuando habla con ellos ¿no?
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SRA. ALCALDESSA
Esperi, un moment, un moment Sr. García, Sr. Monrós, es que quan pregunto si hi
ha intervencions...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, no, es que esperava que digués “algo” i al saltar.

SRA. ALCALDESSA
Doncs una mica més atents.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Li volia comentar una cosa, cadascú vota en funció d‟un treball que ha fet en moltes
coses, jo accepto que cadascú pugui votar diferent argumentant les coses, lliçons
que ens vingui aquí a donar cóm ens guanyem els diners amb el nostre treball, li
podria dir exactament el mateix quan vostè fa certes coses o presenta certes
mocions, que a vegades hauria de raonar si costen diners o no costen diners o el
que vol fer vol pertorbar la marxar normal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, deixi‟m
que acabi i després em replica, val?
Per tant, vostè posa en tela de judici cóm treballem nosaltres no? jo també poso en
tela de judici cóm treballa vostè i cada vegada que intervé, vostè sempre ataca als
demés i ja resol el problema, és a dir, vostè sempre té la raó, o sigui, vostè diu una
cosa i sobre el que diu, automàticament té la raó, doncs perfecte, però pensi que
els demés, cadascú té la seva forma de treballar i normalment amb un cert
respecte, respecte del que es fa, podem trobar-ho bé, podem trobar-ho malament,
però amb tots els respectes, vull dir, lliçons de si la feina la fem o no la fem, jo no
les hi dono a ningú, ni tampoc m‟agrada que me les donin, en tot cas, podem opinar
diferent de com fem les coses o amb una direcció o una altra. Gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, el tema era sobre unes partides concretes, sobre no sé si l‟expedient, la part de
convivència i civisme, la dotada per agents cívics, jo crec, no sé, suposo que
l‟hauran mirat, òbviament, i més el regidor de l‟àrea, però jo crec que l‟informe que
demana, o sigui, és poc entenedor, jo demano que aquesta partida es retiri i, en tot
cas, que es repensi cóm es dota, cóm s‟explica o que es vegi una solució. I
respecte a la partida d‟Espai Públic i Urbanisme, doncs jo crec que hauria d‟haver
una millor informació i sobre el tema d‟Espai Públic, la partida 1523, igual. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, en tot cas, ara li dono la paraula Sr. García, però ja li donarem per escrit
tota la informació que necessita. El punt ja s‟ha votat, per tant, ni es retirarà, sinó
que si és necessari demanar més informació, no sé si per part de algun dels
ponents hi ha alguna informació que pugui fer canviar el vot... però en tot cas no hi
ha cap problema per fer-li arribar amb tot el detall, doncs per escrit

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
Però en tot cas no hi ha cap problema per fer-li arribar amb tot el detall, doncs per
escrit aquesta informació. Sí, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias. No, decía que, claro, el Sr. Fran Belver ha dicho que sí que se
ha consultado a los vecinos y que se ha consultado bien y que están encantados,
debemos habernos equivocado, seguramente no serán los mismos vecinos Sr. Fran
Belver, porque lo que nosotros hemos hecho es ir a preguntar, es lo que solemos
hacer, ir a enterarnos, y seguramente hemos dado con los que están en contra de
lo que usted nos ha dicho, no estarán tan encantados. Esa es la apreciación que
tenemos, seguramente nos hemos equivocado de vecinos, pero eran del barrio, los
hemos visto, vivían allí.
Y yo no dudo que los vecinos con los que usted ha hablado le hayan dicho que
están encantados, no lo dudo, pero el mismo crédito tienen para mí los vecinos que
nos han dicho que no están encantados, que los que usted dice que están
encantados, por lo tanto… y no sabemos, bueno, ya conocemos aquí a qué vecinos
se les pregunta muchas veces, si es a los vecinos amigos o a los que no son tan
amigos, porque yo creo que todos los vecinos de la ciudad tienen que ser amigos,
por lo tanto, nosotros preguntamos a todos. Sí es cierto que algún vecino, pero en
minoría, nos ha dicho que le parecía bien, seguramente son los que a usted le han
dicho que están encantados, pero por el contrario nos hemos encontrado con más
vecinos que nos han dicho que no les parecía bien, por lo tanto, la apreciación que
tenemos es contraria a la que tienen ustedes.
En cualquier caso, mire, es que nosotros tenemos otras formas de ver la ciudad,
tenemos otras maneras, queremos una ciudad distinta a la que ustedes diseñan, a
la que están diseñando últimamente, por lo tanto, votamos en contra, porque
entendemos que se gasta un montón de dinero, cuando hay prioridades que
nosotros entendemos que, efectivamente, igual estaría mejor gastado. Es una
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posición política, pero ya le digo, los vecinos para nosotros son todos iguales y le
digo que es cierto que algún vecino nos había dicho que estaba de acuerdo con ese
plan, pero la mayoría de los que consultamos, mala suerte, encontraríamos los que
están en contra, nos dijeron que no y por eso tomamos esa decisión, porque a
nosotros sí que nos gusta de verdad consultarles a los vecinos y es lo que
hacemos, por eso nos posicionamos en función de nuestro instinto y del que nos
trasladan los propios vecinos de la ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gracias. Difícil polemizar sobre esto, yo he hablado con uno, he hablado con el
otro, lo que sí que le digo es que aquí de amigos o no amigos, de eso nada, lo del
gasto ya déjenme ustedes que vaya hasta el final, el gasto de los tres millones de
euros supongo que luego estarán ustedes encantados de que allí, en esa zona, una
vez retiradas las viviendas que están y hecha la alineación, construyamos vivienda
de protección oficial, que es también para lo que se hace, y que todos los vecinos
que están allí realojados se vayan a pisos nuevos de protección oficial.
Además, ahora el compañero Pepe Castro me recordaba, esto, empezamos a
hablar con los vecinos de aquella zona y es una petición desde hace muchos años,
de la propia asociación de vecinos de Sanfeliu, desde los años 90, o sea, no es una
cosa que se nos haya ocurrido la última media hora, y que los vecinos lo que han
tenido es que sufrir todo el paso de toda la transformación que ha habido desde la
zona del final de la calle Estroncio, con el polideportivo, las viviendas que se han
ido construyendo delante, de protección oficial, que se sigue construyendo ahora la
segunda fase, todo el desarrollo del barrio de Sanfeliu, con lo cual, miren, responde
a una lógica.
Yo puedo entender, usted me decía, no compartimos el modelo de ciudad, nada
que decir, no tenemos porqué estar todos de acuerdo en todo, faltaría más, pero
que responde a una lógica que se puede compartir o no, yo se la explico toda y
creo que las explicaciones, siempre que ustedes las han pedido, se las hemos dado
todas, y si quieren un día podemos subir todos juntos a ver a los vecinos y hacemos
el puerta a puerta, ahora estará de moda.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha cap comentari més, passaríem a la Comissió Permanent
de Drets i Territori.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE 3 DE MAIG DE 2016, RELATIU AL NOMENAMENT DE
MEMBRES DEL CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR DELS SERVEIS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS.
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, i article 10.2 del
Reglament d‟organització i funcionament dels serveis de comunicació municipals de
L‟Hospitalet de Llobregat (BOP 23/06/2014), previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE de l‟acord de Junta de Govern
Local de 3 de maig de 2016, que literalment diu:
“PROPOSTA D‟ACORD RELATIVA A CONCRETAR LA COMPOSICIÓ DEL
CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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
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 9 i següents del reglament regulen la composició i designació
dels membres del Consell Consultiu i Assessor.
VIST que l‟article 9 estableix la composició del Consell Consultiu i Assessor, que
inclou el vicepresident al seu apartat B, i que segons l‟apartat 3.b de l‟article 10 del
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referit reglament correspondrà la vicepresidència al vocal designat pel segon grup
municipal en nombre de membres que no formi part de l‟equip de govern municipal.
ATÈS que segons l‟apartat c de l‟article 8 formen part com a vocals un/a
representant de cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la
Corporació Municipal i que segons l‟apartat 3.c de l‟article 10 els representants dels
diferents grups polítics municipals no hauran d‟ostentar necessàriament la condició
de regidor.
VISTOS els escrits dels portaveus en els quals es designen els representants dels
diferents grups polítics municipals.
ATÈS que segons l‟apartat c de l‟article 9 formaran part com a vocals 10 membres
dels que integren el Plenari del Consell de Ciutat de L‟Hospitalet, que de conformitat
amb l‟article 10.3.d seran designats per acord del Plenari del Consell entre aquells
que no ostentin la condició de regidors.
VIST el certificat expedit per la secretària del Consell de Ciutat amb el vistiplau de la
presidència relatiu a l‟acord de designació dels 10 representants que li corresponen.
ATÈS que també en formaran part com a vocals tres professionals acreditats en
l‟àmbit de la comunicació general i/o local i que segons l‟article 10.3.e, aquests
seran designats per acord de la Junta de Govern Local previ l‟informe d‟idoneïtat de
la Junta de Portaveus en atenció a la seva especial rellevància en l‟àmbit de la
comunicació general i/o local.
VIST que la Junta de Portaveus en sessió de 19 d‟abril de 2016, ha informat
favorablement la proposta que li havia estat presentada.
ATÈS que l‟article 11 preveu que la persona que desenvolupi el càrrec de
secretari/a del Consell serà el funcionari que es designi per acord de la Junta de
Govern Local.
ATÈS que de conformitat amb l‟article 10.1 del reglament d‟organització i
funcionament dels serveis de comunicació municipals de L‟Hospitalet de Llobregat,
el procediment de constitució del Consell Consultiu i Assessor es portarà a terme
per acord de la Junta de Govern Local que concretarà la composició del Consell a
la vista dels nomenaments efectuats.
La Junta de Govern Local a proposta de l‟Alcaldessa,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Consell Consultiu i Assessor dels
serveis de comunicació municipals, de conformitat amb l‟article 9, les següents
persones:
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PRESIDENT
Sr. Francesc J. Belver Valles
VICEPRESIDENT
Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
SECRETARI
Sra. M. Dolores Quirós Brito
VOCALS
Representants Grups polítics municipals
Pel Grup Polític Municipal del PSC
Sr. Carlos García-Pastor Yuste
Pel Grup Polític Municipal del C‟s
Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
Pel Grup Polític Municipal del PP
Sra. Sonia Esplugas González
Pel
Grup
Polític
Municipal
Sra. Ana González Montes
d‟ICVEUiA
Pel Grup Polític Municipal d‟ERC
Sr. Antoni Garcia i Acero
Pel Grup Polític Municipal de CiU
Sra. Núria Rosell Mir
Pel Grup Polític Municipal de CUPSr. Khristian Giménez Márquez
PA
Representants Plenari Consell de Ciutat
Sr. Felipe Campos i Rubio
Sr. Robert Escribano Martínez
Sra. Eugenia Delgado Mata
Sr. Kiko Segura Domínguez
Sr. Manuel Piñar López
Sr. Vicenç Ibáñez Bou
Sr. Eduard Galí Villanueva
Sra. Antonia Mercader Pinel
Sra. María Segalà i Novell
Sra. Desiree Fuertes Martínez
Professionals àmbit comunicació
Sr. Joan Trias i Navarro
Sr. Albert Balanzà i Prims
Sra. Soledad Domínguez Sierra
SEGON.- DONAR COMPTE d‟aquest acord a la primera sessió del Ple que tingui
lloc.
TERCER.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho a les
persones designades.
QUART.- Traslladar aquest acord a la Gerència i al Consell d‟Administració de La
Farga GEM S.A., així com als portaveus dels grups polítics municipals.”
ACORD 3.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL CANVI DE
PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR I
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.
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‟alcalde accidental, designat pel Decret núm. 3983 de 18 de maig de 2016, en
exercici de les facultats que li atorga a l‟alcaldia l‟art. 124.4.ñ de la Llei 7/1985, de 2
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d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l‟art. 20.6 del Reglament Orgànic
del Ple de l‟Ajuntament, proposa al Ple el següent acord:
VIST que l‟article 24 del vigent reglament orgànic del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet (BOPB de 12 de gener de 2012), determina que la persona que ocupa
el càrrec de portaveu del grup polític serà el regidor/a que designi el seu grup en el
moment de la seva constitució, els quals podran ser variats al llarg del mandat per
mitjà d‟escrit que compleixi els requisits exigits en aquest reglament i que la
persona portaveu del grup polític és membre de ple dret de la Junta de Portaveus.
ATÈS que per mitjà d‟escrit de 13 de juny de 2015 es va dur a terme la declaració
de pertinença al grup polític municipal del Partit Popular i la designació de la
Portaveu titular i els dos portaveus suplents per ordre de nomenament.
VIST l‟acord del Ple de l‟Ajuntament de 19 de juny de 2015, en el que es dona per
assabentat de la constitució dels grups polítics, el nomenament dels seus portaveus
i la composició de la Junta Municipal de Portaveus.
VIST que l‟actual composició de la Junta de Portaveus figura a l‟acord del Ple de 24
de novembre de 2015, convalidat per acord del Ple de 22 de desembre de 2015.
ATÈS que l‟article 20 del vigent reglament orgànic del Ple disposa que la designació
dels portaveus podrà ser variada al llarg del mandat mitjançant nou escrit que s‟ha
de dirigir a l‟alcaldia, signat per tots els regidors elegits per la mateixa llista electoral
que s‟integren en el grup i que ha de contenir la manifestació expressa de designar
el portaveu titular. D‟aquest escrit s‟haurà de donar compte al Ple en la primera
sessió que tingui lloc.
VIST que en l‟actualitat el Grup Polític Municipal del Partit Popular s‟integra per la
regidors Sra. Sonia Esplugas González i els regidors Sres: Francisco Javier Martín
Hermosin i Pedro Alonso Navarro.
Vist l‟escrit de 23 de maig de 2016, que ha tingut entrada en el Registre General
amb el núm. 30.481, signat pels regidors senyors Francisco Javier Martín Hermosin
i Pedro Alonso Navarro, en el qual comuniquen, amb efectes del mateix dia 23, el
relleu com a portaveu titular d‟aquest grup de la Sra. Sonia Esplugas González, i es
designa nou Portaveu titular al Sr. Francisco Javier Martín Hermosin, primer suplent
del portaveu al Sr. Pedro Alonso Navarro i segon suplent a la Sra. Sonia Esplugas
González.
VIST l‟article 26 i següents del vigent reglament orgànic del Ple, que regulen la
Junta Municipal de Portaveus i les seves normes d‟organització i funcionament.
El Ple, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, a proposta de
l‟alcaldia presidència, es DONA PER ASSABENTAT DE:
PRIMER.- Del canvi de portaveu titular del grup polític municipal del Partit Popular
de conformitat amb l‟escrit referit anteriorment, que designa amb efectes del dia 23
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de maig de 2016 al Regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosín.
SEGON.- Els Portaveus, titular i suplents, del Grup Polític Municipal del Partit
Popular amb efectes del dia 23 de maig, de conformitat amb l‟escrit esmentat són:
GRUP POLÍTIC DEL PP
Portaveu titular

Francisco Javier Martín Hermosín

Portaveu suplent 1
Portaveu suplent 2

Pedro Alonso Navarro
Sonia Esplugas González.

TERCER.- De la nova composició de la JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS
d'aquest Ajuntament, la qual ha restat integrada, amb efectes del dia 23 de maig, 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-CP

2

3

4

Portaveu titular
Portaveu suplent
Grup Polític C‟s
Portaveu titular
1r. Portaveu suplent
2a. Portaveu suplent
Grup Polític ICV- Portaveu titular
EUiA-Piratas-E
1a. Portaveu suplent
2n. Portaveu suplent
Grup Polític PP
Portaveu titular
1r. Portaveu suplent
2a. Portaveu suplent

5

Grup Polític ERC

6
7

Grup Polític CiU
Grup Polític CUP-PA

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
Sr. Francisco J. Martín
Hermosín Sr. Pedro Alonso
Navarro
Sra. Sonia Esplugas González
Sr. Antoni García i Acero
Sr. Jorge García i Muñoz
Sr. Jordi Monrós i Ibañez
Sr. Christian Giménez Márquez

QUART.- Notificar aquest acord als regidors i regidora del grup polític municipal del
Partit Popular, així com als/a les portaveus dels diferents grups polítics municipals
d‟aquest Ajuntament.
CINQUÈ.- 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.
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ACORD 4.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 4123 DE 23 DE MAIG DE 2016, RELATIU AL CESSAMENT EN RÈGIM
RETRIBUTIU DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE LA REGIDORA PORTAVEU SRA.
SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 4123, de 23 de maig de 2016, que literalment diu:
“Vist que per acord del Ple de l‟Ajuntament, en sessió de 19 de juny de 2015, es va
determinar el règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, i va
fixar en 18 el nombre de membres electes que durant aquest mandat, poden exercir
el càrrec en règim de dedicació exclusiva: l‟Alcalde/ssa, Tinents/es d‟Alcaldia titulars
d‟Àrea, Regidors/es de Govern, Regidors/es Presidents de Districte i els/les
Regidors/es Portaveus dels Grups Polítics Municipals, que no formen part de l‟equip
de govern, així com els que podran exercir-lo en règim de dedicació parcial.
VIST el Decret de l‟Alcaldia núm. 5532/2015, de 19 de juny, que va concretar
nominalment els membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l‟acord del Ple de 19 de juny de
2015.
VIST que la Regidora Sra. Sonia Esplugas González, com a Portaveu del Grup
Polític Municipal del Partit Popular en aquest Ajuntament, ve exercint el seu càrrec
en règim de dedicació exclusiva, segons l‟acord del Ple de 19 de juny de 2015 i el
Decret de l‟alcaldia 5532/2015, abans esmentat.
VIST que l‟escrit de 23 de maig de 2016, presentat en el registre de l‟ajuntament
amb el núm. 30.481 pel qual es comunica el relleu de la Sra. Sonia Esplugas com a
portaveu titular del grup municipal del Partit Popular en aquest Ajuntament.
ATÈS el que disposa l‟art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Vist l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament d‟11 de juny de 2015 (L‟H
22/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l‟article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d‟abril
reguladora de les bases de règim locals, i l‟article 12.3 del Reglament orgànic del
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Ple vigent (BOP 12/01/2012),
ATÈS el que disposa l‟art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Vist l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament d‟11 de juny de 2015 (L‟H
22/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l‟article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d‟abril
reguladora de les bases de règim locals, i l‟article 12.3 del Reglament orgànic del
Ple vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Declarar el cessament en el règim retributiu de dedicació exclusiva de la
Regidora Sra. Sonia Esplugas González amb efectes del 23 de maig de 2016.
SEGON.- Ordenar al Servei de Recursos Humans que porti a terme els tràmits
relatius a la baixa en la seguretat social, regularització de les retribucions que
corresponguin en relació a la data de la baixa i qualsevol altre tràmit que sigui
necessari per a l‟execució del present Decret.
TERCER.- Donar compte al Ple d‟aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc,
de conformitat amb l‟art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
QUART.- Notificar aquest Decret a la regidora interessada, i als/a les portaveus
dels grups polítics municipals de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat.
CINQUÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i al Servei de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns, i fer públic aquest Decret al BOP, al Tauler d‟anuncis de
l‟Ajuntament i a la seu electrònica municipal.”
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE L’ÀMBIT DEL PAU
“GORNAL III” I DE LA NORMATIVA DE LA UNITAT DE ZONA 18G-05.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
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representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 4 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, i per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‟article 123.2 de la
llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que en data 24 de novembre de 2015, el Ple de l‟Ajuntament va aprovar
inicialment la “Modificació puntual del Pla General Metropolità de l‟àmbit del PAU
“Gornal III” i de la normativa de la unitat de zona 18G-05 de l‟Hospitalet de
Llobregat”
ATÈS que l‟aprovació inicial va ser publicada per edictes al DOGC núm. 7022 de
data 21 de desembre del 2015, al BOP de data 24 de desembre del 2015, al Diari
“El Periódico de Catalunya” de data 21 de desembre de 2015, a la pàgina web de
l‟Ajuntament i al Taulell d‟anuncis d‟aquest Ajuntament.
ATÈS que la Secretaria General, mitjançant certificació de data 26 de gener de
2016, fa constar que, dins del termini d‟informació pública, no s‟ha presentat cap
escrit d‟al·legacions.
ATÈS que transcorregut el període preceptiu d‟exposició pública del document
aprovat inicialment i havent estat sol·licitats informes als organismes pertinents,
sense haver rebut cap al·legació i cap informe desfavorable, es va considerar
oportú incloure, d‟ofici, unes petites puntualitzacions de la documentació (memòria,
normativa i plànols) que, en cap cas, suposen canvis substancials segons el que
determina l‟article 112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei
d‟Urbanisme.
VISTOS els informes emesos pels serveis tècnics i jurídics de l‟Agència de
Desenvolupament Urbà.
ATÈS que l‟atribució per a l‟adopció de l‟acord d‟aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l‟article 123.1.i) i 2) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria
absoluta la Modificació Puntual del Pla General Metropolità de l‟àmbit del PAU
“Gornal III” i de la normativa de la unitat de zona 18G-05.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l‟anterior punt, per triplicat exemplar,
amb fotocòpia de l‟expedient administratiu, a la Direcció General d‟Ordenació i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT DELIMITAT ENTRE
ELS CARRERS DE POMPEU FABRA, DE LES PLANES I DE SANFELIU, AL
BARRI DE SANFELIU DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 6 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, i per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‟article 123.2 de la
llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el 20 de maig de 1996, el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament la modificació
del PGM en relació a la trama viària de Sanfeliu, que va fixar l‟alineació del carrer
Pompeu Fabra. Aquest document preveia la necessitat de redacció d‟un Pla
Especial per al desenvolupament de l‟alineació del carrer de Pompeu Fabra i la
posterior delimitació de les corresponents Unitats d‟Actuació.
ATÈS que l‟esmentat Pla Especial no ha estat redactat degut a la complexitat del
desenvolupament de l‟àmbit, actualment força degradat, motiu pel qual s‟ha
considerat convenient redactar un projecte de Modificació puntual de Pla General
Metropolità a l‟àmbit delimitat entre els carrers de Pompeu Fabra, de Les Planes i
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de Sanfeliu, al barri de Sanfeliu de l‟Hospitalet, que elimini la necessitat de redacció
de Pla Especial i doti l‟àmbit de les condicions necessàries per al seu
desenvolupament.
ATÈS que l‟objecte de la nova ordenació consisteix, fonamentalment, en la
modificació de l‟alineació de la façana sud del carrer Pompeu Fabra entre els
carrers de Sanfeliu i de les Planes, per tal de donar continuïtat al tram del c.
Pompeu Fabra entre els carrers de l‟Estronci i de Sanfeliu.
També defineix un àrea de nou sòl per sistema de Parcs i Jardins urbans que fa
compatible la façana de l‟edificació consolidada del c. Valeta amb la nova alineació
del c. Pompeu Fabra.
ATÈS que la Modificació puntual del PGM proposada preveu la creació d‟un únic
polígon d‟actuació i la seva execució mitjançant el sistema d‟expropiació, a tal
efecte el document de planejament incorpora la relació de les persones propietàries
i una descripció de béns i drets afectats per la mateixa.
VISTOS els informes favorables emesos pels serveis tècnics i jurídics de l‟Agència
de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 85 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost,
en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 155 del TRLUC i 209.2 del
Reglament Urbanístic.
ATÈS que la competència per l‟adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l‟article 123.1.i) i 2) de la Llei Reguladora de les Bases i del
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
que prescriu l‟article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local, la
Modificació puntual de Pla General Metropolità a l‟àmbit delimitat entre els carrers
de Pompeu Fabra, de Les Planes i de Sanfeliu, al Barri de Sanfeliu de l‟Hospitalet.
SEGON.- ACORDAR LA SUSPENSIÓ de tramitació i atorgament de llicències, per
aquest àmbit, per un termini màxim de dos anys, a partir de la data de publicació de
l‟acord anterior. No obstant això, de conformitat amb l‟article 102.4 del Reglament
Urbanístic, es podran aprovar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions d‟aquesta modificació.
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TERCER.- SOTMETRE a informació pública la Modificació puntual de PGM, pel
termini d‟un mes, mitjançant la publicació d‟Edictes en els mitjans reglamentaris a fi
i efecte que s‟hi puguin presentar al·legacions.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació puntual de
PGM, un cop complimentat l‟anterior acord i pel cas que durant el termini
d‟informació pública no es presentessin al·legacions ni reclamacions en contra, i,
aleshores, trametre el projecte al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel seu tràmit i aprovació definitiva.
ACORD 7.- PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL PER A
LA IMPLANTACIÓ D’ESTABLIMENTS DESTINATS A CLUBS SOCIALS
PRIVATS I ASSOCIACIONS DE CONSUMIDORS DE SUBSTÀNCIES
LEGALMENT PERMESES QUE PUGUIN GENERAR DEPENDÈNCIA AL TERME
MUNICIPAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 29 de setembre de 2015, va
aprovar inicialment el Pla Especial per a la implantació d‟establiments destinats a
clubs socials privats i associacions de consumidors de substàncies legalment
permeses que puguin generar dependència al terme municipal de l‟Hospitalet de
Llobregat, sotmetent-lo a la informació pública reglamentària.
ATÈS que, l‟anunci de l‟aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 6972 de data 8 d‟octubre de 2015; al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 d‟octubre de 2015; al diari “El
Periódico” en data 15 d‟octubre de 2015, al Tauler d‟Edictes de l‟Ajuntament i a la
web municipal, obrint-se el termini d‟un mes d‟informació pública.
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ATÈS que, la Vicesecretària General de l‟Ajuntament, mitjançant certificació de data
17 de novembre de 2015, fa constar que s‟han presentat els següents escrits
d‟al·legacions:
-

Número Registre General d‟Entrada, 49486 de data 11 de novembre
2015, presentada per la Sra. A. O. N..
Número Registre General d‟Entrada, 49497 de data 11 de novembre
2015, presentada per l‟Associació Actua BCN.
Número Registre General d‟Entrada, 49501 de data 11 de novembre
2015, presentada per l‟Associació Ganja.
Número Registre General d‟Entrada, 49502 de data 11 de novembre
2015, presentada per l‟Associació Cannàbica d‟autoconsum Alma.

de
de
de
de

VIST l‟informe resposta de les al·legacions formulades, de data 9 de maig de 2016,
el qual té el següent tenor literal:
INFORME DE CONTESTACIÓ D’AL·LEGACIONS
En relació als escrits d‟al·legacions de números de registre general d‟entrada
49486, 49497, 49501 i 49502, totes de data 11 de novembre de 2015 i totes
amb el mateix contingut argumental, promogudes respectivament per A. O.
N., M. E. M., A. G. R. i G. G., referent a l‟aprovació inicial del Pla Especial per
a la implantació d‟establiments destinats a clubs socials privats i associacions
de consumidors de substàncies legalment permeses que puguin generar
dependència al terme municipal de l‟Hospitalet de Llobregat, es manifesta:
1.- En referència a l‟exposició de motius de l‟Ordenança:
a) La supressió per apreciació subjectiva dels paràgrafs que recullen estudis
realitzats per la OMS o per la Comissió Clínica de la Delegació de Govern.
RESPOSTA:
Respecte a la supressió de la referència que és fa al document als estudis
realitzats per l‟OMS (Organització Mundial de la Salut) i per la Comissió
Clínica de la Delegació del Govern per al primer Plan Nacional sobre Drogas,
dels anys 1948 i 2006 respectivament, s‟indica que amb independència dels
avanços científics en el camp de la investigació i de les aplicacions
terapèutiques del cànnabis fets fins l‟actualitat, i que en cap moment es
qüestionen i és posen en dubte, no hem trobat informes posteriors i específics
dels mateixos organismes que, de forma expressa, els desautoritzen. Pensem
que donada la indiscutible rellevància dels organismes citats, la menció dels
mateixos són pertinents i més encara quan l‟escrit d‟al·legacions al·ludeix a
unes suposades apreciacions subjectives reflectides al document de
planejament..
b) L‟eliminació, per ingerència en el dret de com s‟ha de regir una associació
a l‟àmbit intern, del paràgraf on la Federació d‟Associacions Cannàbiques de
Catalunya (CatFAC) va fer, entre altres, una recomanació al funcionament

…/…

31

d‟una associació cannàbica per la qual, segons el criteri de la producció i
repartiment de la substància en circuit tancat, no hauria de funcionar amb més
de 655 persones considerades sòcies degustadores, la qual cosa requeriria
de determinades característiques i dimensionats dels locals per a l‟exercici de
l‟activitat de consum de cànnabis.
RESPOSTA:
En la introducció del Pla Especial, entre altres qüestions, es fa referència al
document sobre el Codi de Bones Pràctiques per a les Associacions
Cannàbiques, fet per la Federació d‟Associacions Cannàbiques de Catalunya
i elaborat a l‟any 2013. Aquesta cita, i concretament a la recomanació que
figura respecte al límit de persones sòcies degustadores per a un bon
funcionament de l‟associació, s‟assenyala al document com a títol informatiu
que no normatiu i mostra una dada merament indicadora que facilita la pròpia
Federació i que figura a l‟abast de tothom en la seva pàgina web, amb la qual
cosa entenem que no es vulnera cap dret a la privacitat informativa i menys
que, per fer menció d‟aquesta dada, s‟estigui ingerint en el funcionament de
cap entitat pública i/o privada al respecte.
Cal dir, que a l‟any 2015, aquest Codi de Bones Pràctiques va esser
lleugerament modificat i, entre aquestes modificacions, es va eliminar aquesta
dada limitadora, que fins i tot es pot apreciar fins la present data a la següent
direcció electrònica: http://catfac.org/wp-content/uploads/2014/10/Codi-BonesPr%C3%A0ctiques-CATFAC-Catala.pdf.
En qualsevol cas, l‟aforament màxim d‟un local s‟estableix en funció de las
seves característiques i està regulat, bé per la normativa en matèria
d‟espectacles públics i activitats recreatives per als establiments inclosos a
l‟ús recreatiu, o bé pel Codi Tècnic de l‟Edificació per a la resta d‟activitats. A
més, als establiments definits al catàleg de l‟annex I del Reglament
d‟espectacles públics i activitats recreatives, sigui de forma directa o
supletòria, en el qual estan inclosos els bars, es obligatori informar als usuaris
de l‟aforament màxim del local mitjançant la col·locació de rètols en el seu
accés.

c) La eliminació, al ser una activitat estrictament privada per als seus socis, de
la regulació, en algun dels seus aspectes, que marca la normativa
d‟espectacles públics i activitats recreatives ja que, la pròpia normativa
d‟espectacles públics i activitats recreatives, exclou dels seu àmbit d‟aplicació
aquest tipus d‟activitat de naturalesa associativa.
RESPOSTA:
S‟entén que l‟aplicació de les normatives vigents o de les futures que puguin
incidir en la naturalesa de l‟activitat que dimana de la proposta de Pla
Especial que ens ocupa, vindran donades específicament per les condicions
que aquestes normatives regulin, aspectes que poden o no considerar, entre
altres, el seu caràcter privat o públic.
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2.- En referència a l‟article 4 de la normativa del Pla Especial:
Eliminació de la consideració de l‟ús assimilat a l‟ús recreatiu, ja que es
considera que hauria d‟esser assimilat a l‟ús cultural o ús associatiu.
RESPOSTA:
L‟article 282 de les Normes Urbanístiques (NN.UU.) del Pla General
Metropolità, estableix conjuntament l‟ús religiós i l‟ús cultural. Aquests usos
comprenen l‟ús educatiu, el d‟ensenyament en tots els seus graus i
modalitats, museus, biblioteques, sales de conferencies, d‟art i similars,
activitats socials, centres d‟associacions, agrupacions, col·legis i similars.
També comprenen activitats de tipus religiós com esglésies, temples,
capelles, convents, centres parroquials i anàlegs.
Per altra banda, l‟article 283 de les NN.UU. del Pla General Metropolità, que
regula l‟ús recreatiu, estableix que aquest ús es refereix a les manifestacions
comunitàries d‟oci i del temps lliure, no compresos en altra qualificació.
També inclou espectacles inclosos els esportius.
Doncs bé, davant d‟aquests dos grups específics que assenyala com a
referència el Pla General Metropolità, en la redacció del document s‟ha tingut
molt present que l‟objectiu de l‟activitat que en ell es desenvolupa radica en el
fet de consumir substàncies legalment permeses que puguin generar
dependència, amb independència de que a més es puguin desenvolupar
altres tipus d‟activitats de caràcter complementari. Aquest fet principal, que no
té com a objectiu principal els usos contemplats a l‟article 282, encara que
pugui estar emparat o gestionat mitjançant associacions o agrupacions
socials, s‟emmarca per la seves característiques i per la no determinació en
una altra qualificació, dins dels usos contemplats a l‟article 283 de les NN.UU.
i que, d‟acord a les compatibilitats pertinents, es podrà solapar amb altres de
caràcter educatiu, cultural, social o similars.
És per això que no procedeix a la consideració del canvi d‟ús recreatiu a ús
cultural o associatiu.
3.- En referència a l‟article 5 de la normativa del Pla Especial:
D‟acord a l‟al·legació reflectida al punt 2on., s‟hauria de modificar les
ubicacions admeses en relació a la seva qualificació urbanística que
assenyala l‟esmentat article de la normativa.
RESPOSTA:
No procedeix segons la resposta al punt segon d‟aquest escrit.
4.- En referència als articles 6 i 7 de la normativa del Pla Especial:
Es consideren que els criteris d‟emplaçament que s‟estableixen als articles 5 i
6 de les normes com a massa restrictius, sense que es basi en un anàlisi de
l‟oportunitat i de la proporcionalitat de la mesura restrictiva adoptada per
l‟Administració, així com de les dades precises que permetin corroborar la
seva argumentació. L‟escrit d‟al·legacions proposa fitxar una distància de 100
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metres en general, tant respecte als centres docents, sanitaris o assistencials
i de qualsevol qualificat com d‟Equipament (que hauria de ser construït
perquè no afecta a res si no ho està), així com respecte d‟altres locals
destinats a la mateixa activitat sense fer cap distinció sobre l‟aforament.
RESPOSTA:
Un dels objectius que s‟assenyalen en el Pla Especial és la fixació de
distàncies respecte als centres que puguin ser objecte d‟un especial risc,
vulnerabilitat o impacte per la incidència d‟aquest tipus d‟activitats. Un clar
exemple de referència d‟aquests col·lectius són els que integren la comunitat
educativa.
La distribució dels centres educatius d‟ensenyament a la Ciutat de l‟Hospitalet
obeeix a les necessitats que constantment s‟analitzen i s‟actualitzen segons la
fluctuació del número d‟habitants i la demanda puntual que en algunes zones
pugui ser requerida. A tals efectes la disponibilitat d‟emplaçaments és un
objectiu primordial i bàsic en aquest servei. La ciutat de l‟Hospitalet de
Llobregat és una ciutat amb una elevadíssima densificació de població. Els
barris de la Florida (73.378hab/Km2), La Torrassa (58.489hab/Km2) o
Collblanc (47.831hab/Km2), són els exponents extrems d‟una ciutat que té una
densitat mitjana de 20.000hab/Km2 que la fa la més alta d‟Espanya i una de
les més altes d‟Europa. Aquest fenomen comporta que, en alguns dels casos,
l‟emplaçament del centres educatius es troben relativament agrupats. No
obstant això, les distàncies mitjanes del servei a la població en les àrees
residencials, clarament consolidades i identificables en el teixit urbà, intenten
no superar un radi de 200 a 250 metres.
Aquesta dada, que entenem com a significativa i que recull solament un dels
col·lectius amb una especial consideració en la seva vulnerabilitat, serveix per
a delimitar les àrees d‟influència escolar i, per homogeneïtzació i simplificació,
a la resta dels altres locals, recintes o edificis amb especial incidència de risc.
No es considera doncs la modificació de les distancies establertes als articles
6 i 7 del Pla especial, com es proposa a l‟escrit d‟al·legacions, ja que
considerem que s‟incideix directament en les àrees de recorreguts i
d‟influències dels locals, recintes o edificis que són objecte d‟especial
impacte.
5.- En referència a l‟article 16 de la normativa del Pla Especial:
Es proposa la nova redacció següent: “Les associacions i les entitats
promotores titulars de les activitats objecte de regulació d‟aquest planejament,
hauran d‟estar inscrites en la secció registral corresponent del Registre
d‟associacions de la Generalitat (Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques
del Departament de la Generalitat de Catalunya), o bé al Registre Nacional
d’Associacions del Ministeri de l’Interior”.
RESPOSTA:
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Queda acceptada la proposta de nova redacció de l‟article 16 de la normativa
del Pla Especial tal i com expressa l‟escrit d‟al·legacions.
6.- Pel que fa a l‟article 18 de la normativa del Pla Especial:
Es proposa, a la lletra b) de l‟articulat, la següent redacció mitjançant el
corresponent afegit: “Es prohibeix la venda o comercialització de qualsevol
béns o productes consumibles i, en tot cas, es permet que el local disposi
de begudes no alcohòliques a disposició dels socis sempre i quan no es
comercialitzi amb les mateixes”, ja que els socis fumen o haurien de tenir a
la seva disposició algun tipus de beguda ni que fos aigua.
RESPOSTA:
L‟afegit proposat clarifica la redacció de l‟article 18, b), del Pla especial, per la
qual cosa queda acceptada la proposta de nova redacció del mateix, tal i com
suggereix l‟escrit d‟al·legacions.
A la lletra c) de l‟articulat, es proposa la substitució de la redacció actual: “No
es permet la instal·lació de cap màquina recreativa i només, com a màxim, de
tres màquines de tipus esportiu, sempre que no disposin de caixetí de
monedes. En aquells casos s‟hauran de justificar les mesures correctores
adients per a l‟eliminació dels sorolls produïts pel elements de les màquines
esportives”, per: “No es permet la instal·lació de cap màquina recreativa,
però si es permeten les màquines de tipus esportiu, sempre que no
disposin de caixetí de monedes”.
RESPOSTA:
L‟Ordenança municipal sobre la instal·lació de salons recreatius i esportius
d‟aquest municipi (publicada al BOPB núm. 228, de 23 de setembre de 1986),
actualment vigent, estableix al seu article 6.1 que es consideren salons
esportius els locals destinats a la instal·lació de billars, futbolins i similars, i
que tindran aquesta consideració aquells on s‟instal·lin més de tres màquines.
És per això que als establiments que no estan considerats salons esportius es
limita la instal·lació de màquines esportives a un màxim de tres.
Es considera que no procedeix la modificació de l‟article 18 del Pla especial
en la seva lletra c), en els termes que suggereix l‟escrit d‟al·legacions.
A la lletra d) de l‟articulat, es proposa suprimir l‟actual redactat: “Limitació
horària: no es pot obrir els establiments més de 8 hores diàries, i s‟estableix
com a hora límit de tancament les 22:00 hores, excepte els divendres i vigílies
de festiu en que es podrà obrir fins les 24:00 hores, sempre que el local
disposi de l‟aïllament corresponent” o, en tot cas, substituir-lo pel següent:
“Tindran la limitació horària dels bars, sempre i quan els clubs
compleixin la normativa mediambiental i respectin particularment el
descans dels veïns”. En cas de que l‟Ajuntament opti per mantenir el criteri
de les 8 hores, recomanades per la Generalitat, que es pugui tenir la
possibilitat d‟obertura puntual en ampliació horària en esdeveniments
especials: partits del Barça, etc.
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RESPOSTA:
L‟horari dels bars està regulat per l‟Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre,
per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels
espectacles públics i de les activitats recreatives sotmeses a la Llei 11/2009,
de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les
activitats recreatives, i al seu Reglament, i l‟àmbit d‟aplicació d‟aquesta Ordre
no contempla als establiments regulats per la normativa del Pla Especial.
No es considera la modificació de l‟article 18, en la seva lletra d) del Pla
Especial segons els extrems que suggereix l‟escrit d‟al·legacions.
S‟hauria d‟afegir un nou apartat que prevegi la realització d‟activitats musicals,
sempre que es compleixen amb els nivells sonors regulats normativament.
RESPOSTA:
No es considera fer cap afegit respecte a la possibilitat de que aquests locals
destinats a clubs socials privats i associacions de consumidors de substàncies
legalment permeses que puguin generar dependència puguin realitzar a més
activitats del tipus musical. Aquests tipus d‟activitats s‟hauran de
desenvolupar en locals adequats als efectes i que a més hauran de complir
amb la normativa especifica municipal al respecte (Pla Especial
d‟establiments d‟ambientació musical i de restauració als barris de Collblanc,
la Torrassa, la Florida, les Planes i Pubilla Casas de l‟Hospitalet i el Pla
Especial d‟establiments d‟ambientació musical i de restauració als barris de
Can Serra, Sanfeliu, Sant Josep, Centre, Santa Eulàlia, Bellvitge i el Gornal,
aprovats definitivament per la Comissió d‟Urbanisme de Barcelona el 27 de
març de 2007 i el 29 de maig de 2008 respectivament).
7.- En referència a l‟article 20 de la normativa del Pla Especial:
S‟hauria de concretar el règim aplicable per a l‟autorització administrativa, que
s‟estima en tot cas el de la comunicació prèvia d‟inici d‟activitat d‟acord a la
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats. S‟entén, segons assenyala l‟escrit d‟al·legacions, que l‟activitat de
les associacions cannàbiques es troba sotmesa al règim de comunicació
prèvia regulat per la pròpia llei al tractar-se d‟una activitat sense incidència
ambiental per no estar contemplada en cap del seus annexos. Es per això
que es sol·licita suprimir el redactat actual i el precepte i que quedi de la
següent manera: “Amb independència de les autoritzacions que siguin
exigibles per altres administracions públiques en el marc de les seves
competències, l’obertura d’un club social privat de fumadors de
cànnabis, està subjecta al règim de comunicació prèvia”.
RESPOSTA:
El Pla especial no regula les associacions cannàbiques, sinó els establiments
destinats a clubs socials privats i associacions de consumidors de substàncies
legalment permeses que puguin generar dependència.
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Aquests establiments no estan inclosos als annexos de la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la seva
autorització administrativa de funcionament no està regulada per aquesta Llei,
sinó per l‟Ordenança municipal d‟intervenció conjunta sobre les activitats i els
espectacles públics (publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2013).
En qualsevol cas, s‟accepta parcialment la proposta de nova redacció de
l‟article 20 de la normativa del Pla Especial en el sentit de tramitar aquest
tipus d‟activitats pel règim de comunicació prèvia, sempre que juntament amb
la sol·licitud s‟adjunti un informe de compatibilitat urbanística que justifiqui el
compliment de les distàncies i de la resta de paràmetres establers per la
normativa del Pla Especial.
8.- Pel que fa a l‟article 21 de la normativa del Pla Especial:
Es sol·licita la seva supressió per considerar-se contrari a Dret, ja que una
vegada l‟Ajuntament es dóna per assabentat aquestes associacions tenen un
dret adquirit, com és la comunicació prèvia d‟inici d‟activitat, i que no pot ser
limitat o condicionat temporalment. La possible declaració de caducitat de la
comunicació prèvia implicaria un perjudici d‟un dret consolidat del particular
atès que la comunicació prèvia d‟inici d‟activitat que desplega efectes el
mateix dia de la seva presentació segons la Llei 20/2009, truncant a més amb
el principi de seguretat jurídica, la confiança legítima i bona fe dels
administrats en els operadors jurídics.
RESPOSTA:
Queda aseptada la proposta supressió de l‟article 21 de la normativa del Pla
Especial, tal i com expressa l‟escrit d‟al·legacions.
9.- En relació a la disposició transitòria segona de la normativa del Pla
Especial.
Es considera que les associacions de cànnabis que venen desenvolupant la
seva activitat, amb comunicació prèvia d‟inici d‟activitat ja realitzada, és a dir
amb una llicència concedida, podrien continuar desenvolupant la seva activitat
ja que van complir amb tota la normativa exigible al seu moment i és doncs,
que aquestes associacions tenen un dret adquirit que no pot ser limitat o
vulnerat per una normativa posterior més restrictiva, és per això que la
Disposició Transitòria prevista per les associacions cannàbiques existents i
degudament autoritzades, disconformes amb les determinacions de la present
proposta ha de preveure la garantia de l‟esmentat dret adquirit i no establir
cap limitació.
RESPOSTA:
La presentació de la sol·licitud d‟autorització d‟inici d‟activitat té els efectes
adients previstos a la normativa de procediment administratiu d‟ençà el
moment de la presentació, i per tant, d‟acord amb aquesta normativa, faculta
als interessats per a l‟inici de la seva activitat, amb submissió expressa als
adients controls que s‟escaiguin per part de l‟administració. Aquesta facultat
d‟iniciar una activitat es determina en virtut de la sol·licitud formulada per
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l‟interessat amb el detall de dades corresponents i acompanyada dels adients
informes tècnics complementaris escaients. Sempre i quan no es detectin
mancances per a corregir, de la sol·licitud formal de l‟interessat i d‟aquest
conjunt de dades derivarà que l‟activitat pugui ser regularitzada i aprovada.
Aquesta és la situació com cal considerar els clubs de cànnabis existents:
gaudeixen del seu títol habilitant atorgat prenent com a condicions de
l‟habilitació, les incloses a les seves sol·licituds corresponents i als informes
que poguessin adjuntar a aquestes.
El Pla Especial permet que aquelles associacions que necessitin dur a terme
intervencions d‟obres per raó de seguretat, salubritat, higiene i supressió de
barreres arquitectòniques les podran dur a terme sempre i quan no impliquin
una ampliació de superfície que suposi un major grau de disconformitat.
Ara bé, si el que es pretén és dur a terme obres per a incrementar l‟espai
destinat a l‟activitat, aquest nou espai que es vol incorporar no formava part
del títol habilitant pel qual a hores d‟ara s‟està exercint l‟activitat, la qual cosa
comporta necessàriament l‟afectació i aplicació del Pla Especial per aquesta
nova realitat que es vulgui implementar.
És per això que, en resposta als quatre punts que es sol·liciten a l‟escrit
d‟al·legacions i que a continuació s‟exposen, es proposa:
1.- Que s‟estimin i es realitzin les modificacions proposades d‟acord amb
aquest escrit d‟al·legacions i es notifiquin a aquesta part.
RESPOSTA:
Procedeix estimar parcialment alguns dels extrems contemplats en les
al·legacions en base a tot allò anteriorment exposat. Concretament:
Es substitueix el text actual de l‟article 16 de la normativa de planejament:
“ARTICLE 16
Inscripcions de les associacions i entitats promotores titulars de les activitats
que es desenvolupen en aquests tipus d‟establiments
Les associacions i les entitats promotores de les activitats objecte de
regulació d‟aquest planejament, hauran d‟estar inscrites en la secció registral
corresponent del Registre d‟associacions de la Generalitat (Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de la Generalitat de Catalunya).”
pel nou text:
“ARTICLE 16
Inscripcions de les associacions i entitats promotores titulars de les activitats
que es desenvolupen en aquests tipus d‟establiments
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Les associacions i les entitats promotores de les activitats objecte de
regulació d‟aquest planejament, hauran d‟estar inscrites en la secció registral
corresponent del Registre d‟associacions de la Generalitat (Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de la Generalitat de Catalunya)
o bé al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior.”
Es substitueix el text actual de l‟article 18 de la normativa de planejament:
“ARTICLE 18
Condicions de funcionament
a) Resta prohibit el consum de begudes alcohòliques i d‟altres substàncies
legalment permeses, que poden generar dependència, alienes a les
assenyalades en l‟activitat autoritzada.
b) Es prohibeix la venda o comercialització de qualsevol béns o productes
consumibles.
c) No es permet la instal·lació de cap màquina recreativa i només, com a
màxim, de tres màquines de tipus esportiu, sempre que no disposin de
caixetí de monedes. En aquests casos s‟hauran de justificar les mesures
correctores adients per a l‟eliminació dels sorolls produïts els elements de
les a`quines esportives.
d) Limitació horària: no es pot obrir els establiments més de 8 hores diàries, i
s‟estableix com a hora límit de tancament les 22:00 hores, excepte els
divendres i vigílies de festiu en què es podrà obrir fins les 24:00 hores,
sempre que el local disposi de l‟aïllament corresponent.
e) Es limita tota mena de publicitat a l‟exterior dels locals, de les
associacions o dels seus establiments, clubs o centres socials, així com
activitats de promoció o patrocini del consum de cànnabis i de les
substàncies que poden generar dependència, per part del membres de les
associacions, ni a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre
suport en paper o electrònic.”
pel nou text:
“ARTICLE 18
Condicions de funcionament
a) Resta prohibit el consum de begudes alcohòliques i d‟altres substàncies
legalment permeses, que poden generar dependència, alienes a les
assenyalades en l‟activitat autoritzada.
b) Es prohibeix la venda o comercialització de qualsevol béns o productes
consumibles i, en tot cas, es permet que el local disposi de begudes
no alcohòliques a disposició dels socis sempre i quan no es
comercialitzi amb les mateixes.
c) No es permet la instal·lació de cap màquina recreativa i només, com a
màxim, de tres màquines de tipus esportiu, sempre que no disposin de
caixetí de monedes. En aquests casos s‟hauran de justificar les mesures
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correctores adients per a l‟eliminació dels sorolls produïts els elements de
les màquines esportives.
d) Limitació horària: no es pot obrir els establiments més de 8 hores diàries, i
s‟estableix com a hora límit de tancament les 22:00 hores, excepte els
divendres i vigílies de festiu en què es podrà obrir fins les 24:00 hores,
sempre que el local disposi de l‟aïllament corresponent.
e) Es limita tota mena de publicitat a l‟exterior dels locals, de les
associacions o dels seus establiments, clubs o centres socials, així com
activitats de promoció o patrocini del consum de cànnabis i de les
substàncies que poden generar dependència, per part del membres de les
associacions, ni a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre
suport en paper o electrònic.”
Es substitueix el text actual de l‟article 20 de la normativa de planejament:
“ARTICLE 20
Sol·licitud d’autorització administrativa
Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per a altres
administracions públiques en el marc de les seves competències, l‟obertura
d‟un establiment destinat al consum de substàncies que poden generar
dependència, constituïts en clubs socials privats promoguts per associacions
de consumidors de cànnabis o d‟altres substàncies legalment permeses, està
subjecta al règim d‟autorització administrativa d‟inici d‟activitat previst a
l‟Ordenança d‟intervenció conjunta sobre les activitats i els espectacles
públics de l‟Hospitalet de Llobregat (publicada al BOPB de data 19 de
desembre de 2013) i, si procedeix, pel que fa a les obres d‟adequació del
local, està subjecta al règim d‟autorització administrativa previst a l‟Ordenança
municipal reguladora de les actuacions de naturalesa urbanística subjectes a
control municipal (publicada al BOPB de data 27 de gener de 2014).
pel nou text:
“ARTICLE 20
Sol·licitud d’autorització administrativa
Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per a altres
administracions públiques en el marc de les seves competències, l‟obertura
d‟un establiment destinat al consum de substàncies que poden generar
dependència, constituïts en clubs socials privats promoguts per associacions
de consumidors de cànnabis o d‟altres substàncies legalment permeses, està
subjecta al règim d‟autorització administrativa d‟inici d‟activitat previst a
l‟Ordenança d‟intervenció conjunta sobre les activitats i els espectacles
públics de l‟Hospitalet de Llobregat (publicada al BOPB de data 19 de
desembre de 2013) i concretament al règim de comunicació prèvia, la
presentació de la qual anirà acompanyada d‟un informe previ de compatibilitat
urbanística que justifiqui el compliment de les distàncies mínimes exigides a
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les edificacions i locals especificats als artícles 6 i 7 d‟aquesta normativa, i de
la resta de paràmetres establerts per la normativa del Pla Especial.
Així mateix, si procedeix, pel que fa a les obres d‟adequació del local,
l‟obertura d‟aquests establiments està subjecta al règim d‟autorització
administrativa previst a l‟Ordenança municipal reguladora de les actuacions
de naturalesa urbanística subjectes a control municipal (publicada al BOPB de
data 27 de gener de 2014).”
Es suprimeix l‟article 21 de la normativa de planejament.
2.- Que es redueixin els criteris d‟emplaçament, fixant-se una distància de 100
metres en general, tant respecte de centres docents, sanitaris o assistencials i
de qualsevol sòl qualificat com d‟equipament, així com respecte d‟altres locals
destinats a la mateixa activitat sense fer cap distinció sobre l‟aforament, per
no estar justificats urbanísticament la seva necessitat.
RESPOSTA:
No procedeix. Es desestima l‟al·legació en base a tot allò anteriorment exposat.
3.- Que s‟aclareixi i es faci especial esment en la Disposició Transitòria
segona que les associacions cannàbiques existents i degudament
autoritzades, disconformes amb les determinacions del present Pla Especial,
tenen un dret adquirit i, per tant, no estaran subjectes a cap limitació en quant
a obres.
RESPOSTA:
No procedeix. Es desestima l‟al·legació en base a tot allò anteriorment exposat.
4.- Que es tingui per domicili a efecte de notificacions el de Rambla de
Catalunya, número 52, 1-2, de Barcelona (C.P.08007), de tots els escrits
registrats.
Es pren nota de l‟adreça facilitada als efectes pertinents.
VISTOS els informes tècnics i jurídics favorables emesos pels serveis de l‟Agència
de Desenvolupament Urbà del nou text del Pla Especial per a la implantació
d‟establiments destinats a clubs socials privats i associacions de consumidors de
substàncies legalment permeses que puguin generar dependència al terme
municipal de l‟Hospitalet, considerant que les modificacions i ajustos introduïts no
son substancials i per tant no alteren els objectius i solucions del projecte aprovat
inicialment, de conformitat amb el que estableix l‟article 112.2 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol.
ATÈS que la competència per a l‟adopció de l‟acord municipal recau en el Ple de
l‟Ajuntament, de conformitat amb l‟article 123.1.i) de la Llei 7/1985 reguladora de les
bases del règim local.
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El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades, i en aquest sentit
s‟acorda aprovar la proposta de la nova redacció de l‟art. 16, article 18.b i 20 de la
Normativa del Planejament de conformitat amb l‟informe tècnic transcrit a la part
dispositiva del dictamen que queden redactats del següent tenor literal:
“ARTICLE 16
Inscripcions de les associacions i entitats promotores titulars de les activitats
que es desenvolupen en aquests tipus d‟establiments
Les associacions i les entitats promotores de les activitats objecte de
regulació d‟aquest planejament, hauran d‟estar inscrites en la secció registral
corresponent del Registre d‟associacions de la Generalitat (Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de la Generalitat de Catalunya)
o bé al Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior.”
“Article 18
b) Es prohibeix la venda o comercialització de qualsevol béns o productes
consumibles i, en tot cas, es permet que el local disposi de begudes no
alcohòliques a disposició dels socis sempre i quan no es comercialitzi amb
les mateixes.
“ARTICLE 20
Sol·licitud d’autorització administrativa
Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per a altres
administracions públiques en el marc de les seves competències, l‟obertura
d‟un establiment destinat al consum de substàncies que poden generar
dependència, constituïts en clubs socials privats promoguts per associacions
de consumidors de cànnabis o d‟altres substàncies legalment permeses, està
subjecta al règim d‟autorització administrativa d‟inici d‟activitat previst a
l‟Ordenança d‟intervenció conjunta sobre les activitats i els espectacles
públics de l‟Hospitalet de Llobregat (publicada al BOPB de data 19 de
desembre de 2013) i concretament al règim de comunicació prèvia, la
presentació de la qual anirà acompanyada d’un informe previ de
compatibilitat urbanística que justifiqui el compliment de les distàncies
mínimes exigides a les edificacions i locals especificats als artícles 6 i 7
d’aquesta normativa, i de la resta de paràmetres establerts per la
normativa del Pla Especial.
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Així mateix, si procedeix, pel que fa a les obres d‟adequació del local,
l’obertura d’aquests establiments està subjecta al règim d‟autorització
administrativa previst a l‟Ordenança municipal reguladora de les actuacions
de naturalesa urbanística subjectes a control municipal (publicada al BOPB de
data 27 de gener de 2014).”
En conseqüència amb l‟anterior, i de conformitat amb l‟informe tècnic esmentat, es
suprimeix l‟article 21 de la Normativa.
Així mateix, s‟adeqüen d‟ofici, el segon paràgraf del punt 01.04 de la Memòria (en
referència a la “suspensió de llicències, comunicacions prèvies i/o declaracions de
responsabilitat d‟inici d‟activitats”) i de la Disposició Transitòria Primera
(“comunicacions prèvies o declaracions responsables” per “autoritzacions
administratives).
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial per a la implantació
d‟establiments destinats a clubs socials privats i associacions de consumidors de
substàncies legalment permeses que puguin generar dependència al terme
municipal de l‟Hospitalet.
TERCER.- TRAMETRE el projecte aprovat en l‟anterior punt, per triplicat exemplar,
amb fotocòpia de l‟expedient administratiu, a la Direcció General d‟Ordenació i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 25 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 28 I 29/2016, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 9 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
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presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.

VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 25 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent als expedients 28 i 29/2016 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (449.871,22 euros) d‟acord
amb el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.180.603,51
0,00
0,00
0,00
2.703.426,93
0,00
4.233.961,59
0,00
8.456.126,78
0,00
0,00
0,00
20.574.118,81
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
3.404.171,02
0,00
1.215.377,19
0,00
-628.079,08
0,00
1.872.302,98
0,00
0,00
0,00
11.026.979,48
-449.871,22
449.871,22
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.574.118,81
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
82.256.346,36
2.913.402,00
2.703.426,93
7.493.333,35
8.456.126,78
7.000.000,00
244.704.118,81
DEFINITIU
84.607.395,02
92.298.717,43
3.028.920,92
16.903.366,98
300.000,00
16.271.523,80
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
244.704.118,81

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

ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 27 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 33/2016, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
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Santón Ramiro; i amb 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.

VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 27 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 33/2016 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (60.473,23 euros) d‟acord amb
el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.180.603,51
0,00
0,00
0,00
2.703.426,93
0,00
4.233.961,59
0,00
8.456.126,78
0,00
0,00
0,00
20.574.118,81
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
3.404.171,02
0,00
1.697.418,88
0,00
-1.199.120,77
0,00
1.961.302,98
0,00
0,00
0,00
11.026.979,48
-60.473,23
60.473,23
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.574.118,81
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
82.256.346,36
2.913.402,00
2.703.426,93
7.493.333,35
8.456.126,78
7.000.000,00
244.704.118,81
DEFINITIU
84.607.395,02
92.780.759,12
2.457.879,23
16.992.366,98
300.000,00
16.271.523,80
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
244.704.118,81

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 10.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 26 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 91/2016, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 12 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.

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

ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 26 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 91/2016 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (571.041,69 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.180.603,51
0,00
0,00
0,00
2.703.426,93
0,00
4.233.961,59
0,00
8.456.126,78
0,00
0,00
0,00
20.574.118,81
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
3.404.171,02
0,00
1.215.377,19
482.041,69
-628.079,08
-571.041,69
1.872.302,98
89.000,00
0,00
0,00
11.026.979,48
0,00
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.574.118,81
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
82.256.346,36
2.913.402,00
2.703.426,93
7.493.333,35
8.456.126,78
7.000.000,00
244.704.118,81
DEFINITIU
84.607.395,02
92.780.759,12
2.457.879,23
16.992.366,98
300.000,00
16.271.523,80
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
244.704.118,81

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 11.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT 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 31.03.2016 (1ER TRIMESTRE 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:
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
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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 retut a la
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,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se 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 març de 2016
(1er Trimestre 2016).
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.
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COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:

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

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

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

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passaríem ja a la part segona de control i fiscalització dels òrgans de
govern, mocions, participació, precs i preguntes.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.J.G.B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP.SA 141/15 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm. 340
/2016, de 22 de gener, es va incoar el present procediment sancionador contra el
Sr. B. J. G. B., amb NIE Y-1620770C i domicili al carrer Enric Prat de la Riba, núm.
77 2n 1a de l‟Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció
dels animals (concretament, contra la llei 50/1999).
VIST que l‟esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 25 i 26 De febrer de 2016,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
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efectes previstos en l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 18 de de març de 2016.
ATÈS que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. B. J. G. B., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia al Sr. B. J. G. B. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 11.04.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 12.04.2016
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 11.04.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s‟hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‟unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. B. J. G. B., amb NIE Y-1620770C i domicili al
carrer Enric Prat de la Riba, núm. 77 2n 1a de l‟Hospitalet, autor de l‟esmentada
infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. B. J. G. B., amb NIE Y-1620770C i domicili al carrer
Enric Prat de la Riba, núm. 77 2n 1a de l‟Hospitalet, responsable de la comissió de
les infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:
a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l‟article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d‟animals potencialment perillosos, l‟article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l‟article 3.1 del Decret 170/2002
d‟11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
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► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l‟article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. B. J. G. B., amb NIE Y1620770C i domicili al carrer Enric Prat de la Riba, núm. 77 2n 1a de l‟Hospitalet en
aplicació de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. S.G.A PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP.SA 178/15 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm.
339/2016, de 26 de gener, es va incoar el present procediment sancionador contra
la Sra. S. G. A., amb DNI 45787864Q i domicili al carrer França, núm. 30 baixa B de
l‟Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels
animals (concretament, contra la llei 50/1999).
VIST que l‟esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 27 i 29 de febrer de 2016,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
efectes previstos en l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 17 de març de 2016.
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ATÈS que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la Sra. S. G. A., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a la Sra. S. G. A. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 11.04.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 12.04.2016
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 11.04.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s‟hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‟unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar la Sra. S. G. A., amb DNI 45787864Q i domicili al
carrer França, núm. 30 baixa B de l‟Hospitalet, autor de l‟ esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. S. G. A., amb DNI 45787864Q i domicili al carrer
França, núm. 30 baixa B de l‟Hospitalet, responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:

a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l‟article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d‟animals potencialment perillosos, l‟article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l‟article 3.1 del Decret 170/2002
d‟11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
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► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l‟article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, la Sra. S. G. A., amb DNI
45787864Q i domicili al carrer França, núm. 30 baixa B de l‟Hospitalet en aplicació
de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.R.R.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP. SA 176/15 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern de Benestar Social núm.
340/2015, de 26 de febrer, es va incoar el present procediment sancionador contra
el Sr. C. R. R. C., amb DNI X6700267-E i domicili al carrer Montseny, núm. 106
baixos 2a de l‟Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de
protecció dels animals (concretament, contra la llei 50/1999).
VIST que l‟esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 11 i 16 de febrer de 2016,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
efectes previstos en l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 17 de març de 2016.
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ATÈS que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. C. R. R. C., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia al Sr. C. R. R. C. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 11.04.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 12.04.2016
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 11.04.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s‟hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‟unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. C. R. R. C., amb DNI X6700267-E i domicili al
carrer Montseny, núm. 106 baixos 2a de l‟Hospitalet, autor de l‟ esmentada
infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. C. R. R. C., amb DNI X6700267-E i domicili al carrer
Montseny, núm. 106 baixos 2a de l‟Hospitalet, responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:

a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per
l‟article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d‟animals potencialment perillosos, l‟article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l‟article 3.1 del Decret 170/2002
d‟11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
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► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l‟article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. C. R. R. C., amb DNI
X6700267-E i domicili al carrer Montseny, núm. 106 baixos 2a de l‟Hospitalet en
aplicació de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
19/4/2016 A 23/5/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 2838 AL 4123.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l‟alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d‟alcaldia i regidors de govern en l‟exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 2838 de data 19 d‟abril al núm. 4123 de data 23 maig de 2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 16 AL NÚM. 20 DEL 26
D’ABRIL I DEL 3, 10, 17 I 24 DE MAIG DE 2016, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
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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 16, 17, 18, 19 i 20 de 26 d‟abril i
de 3, 10, 17 i 24 de maig de 2016, respectivament.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb la moció número 17 presentada pels grups polítics
municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU i CUP-PA; amb la
moció número 18 presentada pels grups polítics municipals de CIUTADANS, ICVEUiA-PIRATES, PP, CiU i CUP-PA; amb la moció número 19 presentada pels grups
polítics municipals ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU i CUP-PA, i amb la moció
número 20 presentada pels grups polítics municipals ICV-EUiA-PIRATES i CUP-PA
es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació de la número 17, 18, 19 i 20, doncs es reparteixen el
temps, qui presenta la 17? Sr. Giménez?

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, per demanda, nosaltres presentarem per demanda expressa del Comitè Unitari
de Treballadors i Treballadores de l‟ajuntament, presentarem aquesta proposta de
moció conjunta, per a la confecció, negociació i aprovació de la relació de llocs de
treball de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
Vist que l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic contempla en el seu article 74 que les
Administracions Públiques estructuraran la seva organització a través de les
relacions de llocs de treball, i que aquestes seran públiques.
Vist que la legislació catalana de funció pública, en el Decret legislatiu 1/97 de text
únic de la funció pública catalana, i al Decret 214/90 de Reglament del personal al
servei de les entitats locals, determinen els continguts mínims de les relacions de
llocs de treball: Denominació del lloc, grup de classificació professional, cos i
escala, característiques essencials del lloc, funcions, requisits per ocupar el lloc de
treball, complement de destinació, complement específic, formes de provisió, etc.
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Atès que aquests continguts mínims poden ser complementats amb d‟altres dades i
característiques que l‟organització consideri rellevants d‟incloure.
Vist que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet no té aprovada cap relació de llocs de treball.
Atès que únicament disposa d‟un catàleg de llocs de treball, que és un instrument
que no dona satisfacció de forma suficient a l‟obligació legal i requisits equivalents
als d‟una relació de llocs de treball.
Atès que es considera que l‟existència de la relació de llocs de treball és un
instrument de millora de l‟organització interna de l‟Administració, al temps que
aporta una major transparència sobre les característiques dels llocs de treball, tant
de cara a la ciutadania, com al conjunt de la plantilla municipal.
Atès que el catàleg d‟aquest Ajuntament determina un percentatge superior al 9%
de llocs a proveir per lliure designació, quan aquest és un sistema de provisió
excepcional.
Els grups municipals abans citats, proposen al Ple l‟adopció dels següents acords:
Creació d‟una comissió, en primer lloc, de treball per a la confecció de la relació de
llocs de treball, amb la participació dels representants legals dels treballadors i
treballadores, dins el mes de juny.
Segon, que s‟estableixi un calendari de treball que permeti l‟aprovació d‟aquesta
relació de llocs de treball abans de final del 2016.
Tercer, que es revisi a la baixa de forma significativa els llocs de treball a proveir
per lliure designació.
I en quart lloc, traslladar aquests acords a les àrees municipals implicades en la
realització de la relació de llocs de treball i a les seccions sindicals amb
representació sindical dins d‟aquest Ajuntament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per a la número 18, la número 18 qui la presenta?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. La moción número 18, moción para la modificación de la
composición de la comisión calificadora de subvenciones, entendemos que las
subvenciones son una cuestión muy sensible, susceptible de suspicacias. Es por
ello que nosotros entendemos la importancia de la amplia participación, lo vengo
repitiendo desde hace tiempo, no en este Pleno, sino en las comisiones en las que
he tenido la oportunidad de intervenir, decir aquello de la mujer del césar,
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evidentemente, que no ha de ser honrada, sino además parecerlo, y yo no creo que
haya mejor oportunidad de hacer gestos para que de verdad la ciudadanía entienda
que cuando se da una subvención, se da además de con los criterios correctos,
pues con la opinión de toda la ciudadanía representada por el máximo de personas
que pueden ser que están aquí representando al pueblo de…a la ciudad de
Hospitalet.
Por lo tanto, nosotros entendemos que ahí tenemos que tener una garantía
legítima, y no es que estemos dudando, pero en cualquier caso, como decía
anteriormente, lo de la mujer del césar, es bueno que esté representados todos los
grupos en esas comisiones, porque también tienen opinión, porque los criterios
tienen que ser de todos, de todas las personas que representamos en este
Consistorio, no los de uno o los de dos, teniendo en cuenta que tenemos buenos
técnicos y que nos van a asesorar bien, pero la opinión de toda la ciudadanía debe
reflejarse en esas comisiones. Y además es bueno, porque beneficia y así se evitan
esos comentarios que a veces salen y que, pues a mi sinceramente me pueden
hasta molestar, pero bueno, están ahí, aquello de las redes clientelares, de que si a
este le dan porque es más amigo de uno o del otro, evitemos eso si puede ser y la
mejor manera de evitarlo es con la transparencia a través de la participación de las
máximas personas en esas comisiones.
Por lo tanto, nuestra propuesta es que se haga lo que entendemos que hay que
hacer, que de alguna manera todos los grupos que han sido votados por la ciudad
de Hospitalet, tengan participación en esas comisiones. Nada más, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la número 19?

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, yo misma. Sí, és la moció per l‟aplicació de les correccions salarials per raó de
gènere.
Es esta una reivindicación histórica de equiparación salarial por razón de género,
de colectivos de áreas de este ayuntamiento con más del 60% de mujeres, como
pueden ser bienestar social y salud. Dicha equiparación ha sido reconocida en un
informe del 15 de diciembre de 2015, firmado por la “directora de serveis d‟Hisenda,
Recursos Generals, Programació i Pressupostos” y acordada en mesas de
negociación sin que a la práctica hayan sido aplicadas a día de hoy. Resultan
insuficientes las interpretaciones legales aludidas, que supuestamente impiden
aplicar dicha corrección salarial, y tampoco se ha recibido ningún informe que
corrobore los obstáculos legales aludidos, para hacer efectivos los acuerdos de
equiparación salarial de dichos colectivos.
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Nos consta que sindicatos, trabajadores y trabajadoras afectadas, aceptan que
dichas equiparaciones salariales sean progresivas en varios años, pero que sean
lineales a toda la plantilla afectada, pero que no consideran la propuesta de la
corporación de aplicar de manera segmentada por colectivos, ya que esto
produciría agravios comparativos entre compañeros y compañeras que realizan las
tareas con salarios diferentes, ya que se plantea su aplicación al menos durante
cuatro años, lo cual generaría tensiones innecesarias y contraproducentes en la
plantilla.
Es por ello que los grupos municipales de Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates, Partido
Popular, Esquerra Republicana, Convergència i Unió y CUP-Poble Actiu,
entendemos dicha reivindicación absolutamente legítima y justificada, y por ello
presentamos, en nombre del Comité Unitari de Treballadors i Treballadores, esta
moción, y solicitamos al Pleno la aprobación de la corrección de las valoraciones de
todas las plazas A1 y A2 de la “Regidoria de Govern de Benestar Social”, para
corregir las desigualdades retributivas por razón de género detectadas; proceder de
manera inmediata, en un término máximo de dos meses, a la aplicación de las
correcciones salariales de forma lineal a todas las plazas A1 y A2 de la “Regidoria
de Govern de Benestar Social” y garantizar que en el próximo convenio se asuma
presupuestariamente la financiación de dicha regularización salarial.
Queremos destacar también el incansable trabajo de los trabajadores y
trabajadoras de estas áreas, que han soportado situaciones de gran angustia, ya
que han sido los colectivos que se han enfrentado a las situaciones más duras de
las familias afectadas por la crisis, de la angustia, la impotencia y la desesperación
de muchas personas. Somos conscientes de que sin este trabajo empático, eficaz,
no hubiera sido posible contener realidades tan duras de nuestros vecinos y
vecinas, desde aquí nuestro agradecimiento a la labor de los trabajadores y
trabajadoras de estas áreas y reconocemos en justicia sus reivindicaciones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la número…
Aplaudiments entre el públic.
Imagino que la número 20, Sr. Nieto?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la moció número 20 per a la paralització del PDU Gran Via i la participació
oberta al planejament urbanístic. Des de Canviem L‟Hospitalet i CUP-Poble Actiu
defensem una moratòria urbanística de tota la ciutat, per repensar i solucionar de
manera global les mancances i necessitats reals. És per això que estem en contra
de l‟actual Pla Director Urbanístic de la Gran Via, en la seva forma i el seu fons, el
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PDU té un gran impacte a la nostra ciutat, afectant al 8% de la superfície del nostre
municipi.
El PDU, tal i com està plantejat actualment, no té en compte les necessitats reals de
la nostra ciutat, edifica massa i compensa poc, edifica 26 torres, per soterrar
parcialment 400 metres de la Gran Via, sense plantejar un soterrament de les vies
de rodalies, fulmina l‟última zona agrícola de la ciutat, per convertir-la en un parc
insostenible i allunyat de la ciutadania, i desnaturalitza l‟accés al riu afectant
greument a la biodiversitat.
El planejament urbanístic de la ciutat i del territori és de vital importància per fer
polítiques del bé comú i, per tant, és imprescindible la participació ciutadana real,
més enllà de les propostes que puguin sorgir del govern de manera unilateral. Hem
d‟anar més enllà de l‟àmbit del PDU, viar un futur sostenible i no en benefici
immediat, cobrint necessitats reals de tota la ciutat, prioritzar la regeneració
d‟espais ja construïts i en desús, com són els polígons, per exemple, de la carretera
del Mig, per davant de la nova edificació.
Per tot això, el grup de Canviem i CUP-Poble Actiu demanem la paralització
d‟aquest PDU i l‟inici d‟un procés participatiu en dues fases. Primer, la realització
d‟un estudi global de necessitats de la ciutat i de l‟àrea metropolitana, en el qual es
respectin les prioritats dels barris de l'Hospitalet de Llobregat, que serveixi com a
base per a una ordenació del territori sostenible, justa i verda, un estudi fet des de
baix amb els tècnics municipals com a receptors de les propostes.
Segon, la realització d‟un concurs públic d‟idees per a la zona, que estigui basat en
l‟estudi anterior, amb un jurat plural, multidisciplinar, format per tècnics,
professionals, veïns i veïnes. El PDU ens obre una possibilitat real de debat i de
participació en el plantejament del territori, pot transformar-se en una eina de canvi,
de trobar noves solucions sostenibles, de deixar enrere polítiques econòmiques i
urbanístiques que ens han dut a la crisis. Podem canviar l'Hospitalet i podem
començar avui. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, pel posicionament de tota la resta de grups, Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Alcaldesa. Antes de comenzar con el debate, me gustaría hacer una
enmienda al primer punto y al título del punto 20 del Pleno, de la “moció per a la
paralització del PDU Gran Via i per a la participació oberta al planejament
urbanístic”. La enmienda sería, en lugar de parar el PDU Gran Via, realizar una
consulta ciudadana al conjunto de la ciudadanía de l‟Hospitalet de Llobregat, sobre
la ejecución del PDU Gran Via, con lo cual, en el caso de aceptar esta enmienda, el
título quedaría: moción para la realización de una consulta ciudadana respecto a la
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ejecución del PDU Gran Vía y para la participación abierta del planteamiento
urbanístico.

SRA. ALCALDESSA
Sí, es posiciona respecte a l‟esmena, s‟accepta l‟esmena? No? Molt bé, doncs si no
s‟accepta...

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La idea de la moció és primer fer un recés, és a dir, començar de nou, ja farem la
consulta, la consulta és instrumental, però volem primer fer un debat plural sobre la
necessitat real, per això, allò que es diu, no poner antes el carro, antes que los
bueyes, sinó que fem una discussió real, plural...

SRA. ALCALDESSA
Sí o no, no, doncs ja està. Posicionament.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno, pues respecto a esta moción, es sorprendente que dos de los grupos que
siempre han defendido la participación ciudadana se opongan a una consulta
ciudadana respecto al PDU Gran Vía. Nosotros siempre hemos defendido la
participación, por encima incluso
S‟escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
¿Puedo continuar? Por encima incluso de nuestras preferencias, mi opinión sobre
el PDU Gran Vía, ya la conoce mucha gente y jamás me he escondido, pero es que
aquí se gobierna para todos, para los que nos han votado y para los que no, eso es
algo que tengo muy claro y por eso entiendo que lo importante, la participación
ciudadana va por delante de mis propias creencias, hay que ser justos y
responsables, o al menos intentarlo. Está claro que otros sólo hablan de
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participación cuando las premisas les acompañan, dando representatividad a
colectivos o minorías afines y despreciando a colectivos que no son de su cuerda.
Habría que recordar que, en este mismo Pleno, una concejal de Canviem ha
llamado “claca” a una asociación de vecinos, y el portavoz de la CUP-PA ha puesto
en entredicho la representatividad de algunas asociaciones, incluyéndolas dentro
del grupo del cortijo. ¿Quién reparte aquí las cuotas de representatividad? o ¿es
que un manifiesto que cuenta con 300 firmas y el apoyo de unos cuántos colectivos,
es lo suficientemente representativo para paralizar un proyecto que no sólo afecta
al barrio de Bellvitge, sino a la ciudad, al área metropolitana y al país? Ustedes han
bloqueado la posibilidad de que se realice una consulta ciudadana en esta ciudad,
ustedes serán los que hayan impedido a la ciudadanía manifestarse con garantías y
libremente, respecto al PDU, que quede claro.
El PDU está pendiente de aprobación en el Parlament de Catalunya, todos ustedes
tienen representación allí, algunos incluso han apoyado al actual “govern”, dejen el
postureo local y vayan allí a decirle a sus compañeros que bloqueen el proyecto,
como ustedes desean.
Respecto a las mociones 17 y 19, más allá de las razones, creo que para estas
cosas ya existe una mesa negociadora y entiendo que es un tema laboral, que no
político, con lo cual, votaré en contra.
S‟escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, vamos a ver, yo voy a pedir respeto y silencio, si hay alguien que no esté
dispuesto a permanecer en silencio, se puede ir fuera del Pleno, si no, en fin, no
hay ningún problema en que permanezcan escuchando, con todo el respeto, a
cualquier intervención de cualquier miembro de este Consistorio. Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecto a la moción 18, de la composición de la comisión calificadora de
subvenciones, la comisión es una comisión de gobierno, donde la oposición ya
tiene representación, creo que además no habría ningún problema en invitar al
resto de grupos a dicha comisión, con lo cual también votaré en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra de 17, 18 y 19, y sobre la 20, al no aceptar la enmienda del primer
acuerdo, en contra de este primer punto y a favor del resto.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència, respecte de la moció 17, per a la confecció, negociació i
aprovació de la relació de llocs de treball de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, donar la
benvinguda als membres del comitè unitari, en representació de tots els sindicats
de la ciutat, en aquest ple nosaltres mateixos i amb l'aprovació d'altres grups
polítics, hem manifestat el nostre rebuig a lleis que consideràvem que atemptaven
contra els drets dels hospitalencs i hospitalenques. En aquest cas que ens afecta,
entenem que des de l‟Ajuntament no s‟estan complint tots els requisits que marca la
normativa actual i això perjudica la transparència envers la ciutadania. Amb
l'aprovació d'aquesta moció i la creació d'una relació de llocs de treball, acord amb
la normativa actual...,

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, perdó, a veure, vostè ha sotasignat les tres mocions, jo diria que té el
torn perquè pugui posicionar-se en la 20 que és la que no sotasigna, a veure, si vol
fer un comentari, no tinc...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No puc fer cap comentari? Sempre n‟hem fet, no, no, si no puc, no puc.

SRA. ALCALDESSA
A veure, jo..., al representant de la CUP no li he donat la paraula, com no li donaré
als representants d‟Iniciativa, perquè signen totes les mocions, per tant, estem
donant un torn, obrint un torn per aquelles formacions polítiques...després tindran la
possibilitat, estem en una presentació i posicionament, per tant, jo diria respectem
una mica aquest ordre, en tot cas, després...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Cap problema, és que crec que altres vegades ho havíem fet així, ens he repartit un
temps, però cap problema, cap problema.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo havia preguntat en el primer torn, que era el torn de presentació qui intervenia
per presentar les mocions, han hagut quatre intervencions i ningú més ha demanat
la paraula per presentar mocions. Estem en el torn, perquè ens entenguem, de
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posicionament d‟aquells grups que no han sotasignat cap o cap o una o dos o tres
mocions, en el cas seu crec que només s‟ha de posicionar d‟una.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Cap problema. Quant a la moció número 20, per a la paralització del PDU, bé,
nosaltres volem, des del grup de Convergència volem manifestar que prenem una
decisió en equip, conjuntament, perquè hi ha una sèrie de coses, doncs que, més
enllà del que votarem, volem matisar el per què ho fem i això és important.
En primer lloc, quan parlem del PDU Gran Via hem d‟entendre i com en d‟altres
mocions que es presenten aquí, que a vegades discutim qui és el legalment habilitat
per poder resoldre aquests temes, el PDU és una cosa que es desenvolupa des del
departament de Territori i Sostenibilitat i, en tot cas, és qui impulsarà en el seu
moment en una aprovació inicial, quan estigui aprovat inicialment aquest Pla, que
encara no ho està, des de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, nosaltres, vull dir, no és que estiguem ni a favor, ni en contra, d‟aturar el
PDU, sinó que senzillament no el podem aturar, perquè depèn d‟una departament
de la Generalitat i, en tot cas, el que nosaltres sempre diem i sempre hem
manifestat, és que en aquest Pla hi ha coses que són bones des de l‟inici i hi ha
d‟altres coses que segurament no ho són tant i poden ser millorables, però, en
principi, estem en contra d‟aturar-lo, perquè creiem que impulsa en moltes coses,
és beneficiós per la ciutat, perquè no hem d‟oblidar que, més enllà que estigui
ubicat en una zona al costat del barri de Bellvitge, és un Pla que pot millorar en molt
tot el que és la ciutat de l'Hospitalet.
Quant als punts segon i tercer, quan es parla de crear un procés participatiu i tot
això, nosaltres també votarem en contra, però no perquè estiguem en contra dels
processos participatius, sinó que entenem que el procés participatiu s‟ha de crear
una eina en aquest ajuntament, que actualment no existeix, de cóm ha de ser el
procés participatiu de què hem de preguntar en els processos participatius i, en tot
cas, en aquest procés participatiu què hauríem de preguntar, perquè si no algú ens
fa una moció, perfecte, és normal, nosaltres també fem mocions, en el que moltes
vegades estem, d‟alguna manera, dient cóm volem que sigui exactament aquest
procés participatiu, sense tenir el consens de totes les forces polítiques que formen
el consistori.
Per tant, torno a repetir, més enllà que votem en contra del primer, segon i tercer
acord, a favor del quart, torno a repetir, estem d‟acord amb que s‟obri un procés
participatiu, però no amb les, diguéssim, amb les línies que ens està marcant
aquesta moció, perquè evidentment no seria un procés que naixés del consens de
totes les forces polítiques i, en tot cas, torno a repetir, crec que hauríem d‟establir
un mecanisme a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, de cóm haurien de ser els processos
participatius, que ja n‟hi ha a d‟altres ajuntaments que els tenen establerts, no per
aquesta qüestió del PDU Gran Via, sinó per qualsevol altre situació que pogués
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sortir el dia de demà. Torno a repetir, sí estem a favor d‟aquests processos, però no
tal i com estan establerts en aquesta moció.

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

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Per posicionar-me en aquelles mocions que no són ni la
17, ni la 19, però vull aprofitar també per saludar als treballadors i les treballadores,
a la gent de Comissions Obreres i del Comitè Unitari que avui està present, i posar
també de manifest que ens hagués agradat si hi hagués una participació activa en
aquest ajuntament, que aquestes propostes i aquestes iniciatives les haguessin
pogut presentar les pròpies entitats i sindicats.
Respecte a la moció número 18 sobre la composició de la comissió qualificadora de
subvencions, votarem a favor d‟aquesta moció, creiem que quan més amplia i més
plural aquesta comissió sigui, doncs millor, i sobretot hem de vetllar perquè les
subvencions que hi ha en aquesta ciutat i sempre ho hem remarcat, que moltes
vegades les subvencions no es donen per la feina que fa la pròpia entitat, sinó per
la Junta Directiva del partit polític que forma part d‟aquella entitat. I, per tant,
nosaltres creiem que s‟han de crear mecanismes, més transparència, més
equitativitat i que no es facin també, doncs subvencions directes a moltes entitats,
quan d‟altres no poden fer-ho.
Sobre la moció 20, sobre el tema del PDU de la Gran Via, el nostre grup polític
sempre ha tingut la mateixa posició, que cal preservar la darrera zona agrícola de
l'Hospitalet, que té un gran valor ambiental, i fer-ho compatible amb el que seria el
soterrament de la Gran Via. I també hem demanat moltes vegades, i anteriorment
en aquest Ple de l‟ajuntament també vam fer una moció en aquest sentit, que cal
preservar Cal Trabal i incorporar Cal Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat. I
també hem manifestat el nostre rebuig a què s‟edifiqui el sector número 2 del PDU, i
on hi ha l‟actual cua de maniobres es pugui destinar a usos de parc urbà i sigui una
zona de transició entre el parc de Bellvitge, el parc agrari i el riu Llobregat.
Des d‟Esquerra Republicana, des de l‟any 2009, sempre hem demanat una consulta
ciutadana i un procés participatiu, un fet que no va ser considerat per l‟anterior
govern del Partit dels Socialistes i d‟Iniciativa, que s‟hi van negar en rodó. Iniciativa
avui porten una moció, quan crec que ells governaven aquesta ciutat amb el Partit
dels Socialistes i tenien la responsabilitat a través de l‟Oficina 21 de portar a terme
el projecte de Cal Trabal, un projecte que van fer sense cap tipus de participació
ciutadana i un projecte que també van avalar conjuntament amb l‟anterior govern de
la Generalitat i amb el Partit dels Socialistes.
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El nostre grup polític no tinguin cap dubte que sempre que hi hagi marge per
canviar el projecte del PDU, ho farà, i és per aquest sentit que votarem a favor
d‟aquesta moció, i votarem a favor, perquè nosaltres hem demanat al conseller Rull,
és a dir, que es creï una comissió de treball entre les diferents administracions,
entre l‟ajuntament, entre la pròpia Generalitat, entre les diferents entitats veïnals i
ecologistes, que tingui com a objectiu millorar el PDU i preservar la totalitat de Cal
Trabal.
I també hem demanat i així demanaran els nostres diputats i diputades allí on faci
falta, que aquest projecte no s‟aprovi al mes de juliol, perquè creiem que hi ha
marge per a la negociació, hi ha marge pel diàleg i hi ha marge per fer un millor
PDU, i també hi ha marge per preservar la totalitat de la darrera zona agrícola de la
nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. En primer lugar, pues queríamos saludar y dar la bienvenida al comité
unitario y a todos sus integrantes, y apoyar su reivindicación, como hemos hecho
secundando estas mociones.
Respecto al posicionamiento en la 20, es cierto que el PDU Gran Vía está
decidiendo sobre el desarrollo urbanístico del último gran espacio de nuestra ciudad
y este hecho es el que lo hace más trascendental para todos nosotros. Desde
nuestro grupo siempre hemos mantenido la misma línea de consenso y equilibrio,
nuestro grupo ya presentó una serie de alegaciones en el año 2015, por considerar
que el PDU Gran Vía inicialmente proyectado perjudicaría el ecosistema de la zona.
Anteriormente, ya en el 2008, presentamos una moción con el intento, que no fue
fructífera, claro, de reconocer el patrimonio cultural, económico y ecológico que
representa la zona de Cal Trabal para la ciudad, y proteger su espacio agrícola.
Como ya es sabido, planteamos un proyecto más sostenible en su momento, que
preservase la biodiversidad de la zona, límite de los edificios y altura proyectada, y
se evite usos industriales en la misma.
Creemos que entre todas las fuerzas políticas, junto a la sociedad civil, debemos
lograr ese gran consenso que nos permita continuar con la modernización de
nuestra ciudad. Cal Trabal debe ser el exponente de ese consenso. Pero la moción
presentada marca, en nuestra opinión, aparte de algunos puntos de debate y otros
que coincidimos, algún otro en los que no estamos del todo conformes. El
planteamiento de un estudio de impacto económico y ecológico del proyecto y la
posibilidad de plantear proyectos alternativos, es algo con lo que estamos de
acuerdo, pero ustedes lo plantean condicionando el resultado final del mismo.
Estamos a favor de los procesos participativos y de que todos los vecinos de
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Hospitalet puedan decidir sobre ese proyecto, pero como se ha opinado aquí,
creemos que hace falta una regulación previa, porque no se puede sustituir la
responsabilidad de los grupos políticos aquí representados, que la tenemos como
consecuencia de ese gran proceso participativo que son las elecciones.
En esta moción no quedan aclarados estos puntos y por ello nos abstendremos,
esperaremos la aprobación inicial en el Parlamento e intentaremos influir desde
nuestro grupo parlamentario, y posteriormente lograr ese consenso entre todas las
fuerzas políticas, para intentar modificar el PDU si ese no queda del agrado de
todos los vecinos.

SRA. ALCALDESSA
Sí, del resto de mociones, están suscritos, perdón, muy bien. Pasaríamos a, por
último, Ciutadans.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, nosotros en la moción número 20, como no puede ser de otra manera, vamos a
votar positivamente a favor de ella. Ya lo hemos dicho aquí en este Pleno alguna
vez que otra, pero es que nosotros nos comprometimos con nuestros electores, con
la ciudadanía de Hospitalet a llevar al más amplio debate que surgiera de una
consulta, lo que me extraña es que, con toda la legitimidad del mundo, puede cada
uno votar lo que quiera, pero que las consultas se pidan para unas cosas y para
otras nos parezcan que no deben ser. Yo creo que la consulta no debe molestar a
nadie, porque expresa la libertad de la gente y en una cuestión que está generando
tanta controversia como esta, no es malo que los vecinos se expresen, por qué
vamos a evitar que se expresen, si en definitiva son los que tienen que decir qué
ciudad quieren.
Nosotros trabajamos para los vecinos y no es malo escuchar, al contrario, por lo
tanto, nosotros entendemos que, como no nos gusta cómo van las cosas, como al
parecer se nos dice y se nos proponen, porque yo he visto ya la primera
intervención aquí y ya me pone un poco en guardia, cuando usted propone según
qué cosas, a mí ya me pone en guardia, porque sé porqué las propone y estoy
convencido de quien le dice que las proponga, sí, sí, no le quepa duda, porque es
que…y le digo otra vez, y yo ya le digo que no estoy de acuerdo en que a usted se
le abuchee, no estoy de acuerdo en que a usted, seguramente, se le ponga entre la
espada y la pared, porque yo creo que hay que tener máximo respeto,
evidentemente, y si alguna vez alguno nos hemos pasado, ya hemos sabido pedir,
en cualquier caso, disculpas. Pero, mire, es que se ve muy claro, se ven las
intenciones, porque estamos viendo lo que usted decía y lo reitero otra vez, y lo que
viene a decir, claro, pues entonces yo ya, cuando usted empieza a votar, yo ya sé
lo que tengo que hacer, porque sé por dónde viene la cosa.
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En definitiva, vamos a votar a favor de esa moción, porque entendemos que
tenemos que cumplir con lo que hemos dicho en nuestra campaña electoral, para
no defraudar sobre todo a nuestras ideas y sobre todo a las personas que han
confiado en que cumplamos nuestro programa. Entendemos que no está muy claro,
entendemos que este PDU tiene alguna cosa que, cuando toque, ya veremos lo
que defendemos o no, no estamos absolutamente en contra al 100% del PDU, pero
queremos hablar con los vecinos, explicarlo, que se expliquen, explicarles lo que
pensamos y, en definitiva, esto como yo veo que…, no, no, yo ya estoy viendo las
ideas y como las ideas son las que son y no me acabo de fiar, sinceramente, de las
ideas, pues no tengo más remedio que exigir parar esto, a ver de qué manera lo
vamos poniendo en marcha, porque no me gusta el cariz que está tomando la cosa,
cuando se generan sinergias para sacar adelante las cosas, sea como sea, en este
Pleno. De manera que yo creo que me he explicado bastante claro, nosotros no
defraudaremos nunca la confianza que han puesto los vecinos en nuestro
programa, no podemos equivocar, pero no a conciencia.

SRA. ALCALDESSA
¿Sobre la 19?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, nosotros estamos a favor del punto 1, 3 y 4, nos tenemos que abstener en
el punto 2, porque se nos informa y se nos dice desde los servicios jurídicos y en la
comisión de Portavoces lo hemos podido hablar antes, que parece ser que este
punto no se puede realizar, porque tiene visos de ilegalidad, por lo tanto, nosotros,
siguiendo fieles a nuestra norma, nunca…
S‟escolta parlar una dona del públic sense micròfon.

Esto es lo que se nos dice desde los servicios jurídicos y lo que nos ha explicado
quien entiende de la materia, pero en cualquier caso nos abstenemos, nos
abstenemos porque no lo tenemos claro, en lo demás estamos a favor
absolutamente en todos los puntos. ¿Ha quedado claro? Porque da la sensación,
por lo que nos han dicho, que eso no se puede llevar a efecto y votar algo que al
final luego no se va a poder llevar a efecto, puede incluso generar frustración. Pero,
en cualquier caso, ante esa duda que pudiera haber, que parece ser que no,
nosotros en ese punto nos abstenemos y en lo otro estamos absolutamente a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha acabat? Per part del grup socialista, Sr. Brinquis.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa, jo parlaré de les mocions 17, 18 i 19. Respecte a la moció
17, l‟equip de govern ja s‟ha compromès amb la mesa general de negociacions, en
la confecció d‟una relació de llocs de treball, saben que estem treballant i creiem
que aquest ha de ser el marc i no el Ple municipal, per tant, votem en contra de la
moció, no perquè no estiguem d‟acord amb l‟elaboració d‟aquesta eina, encara que
és una eina que ha de servir per actualitzar la plantilla, sinó per la forma i les
restriccions inviables que proposa aquesta moció.
Respecte a la moció 18, de la modificació i composició de la comissió qualificadora,
volem deixar clar que la comissió qualificadora és un òrgan de govern i no és un
òrgan de participació, dir que l‟actual comissió qualificadora garanteix l‟esperit i la
literalitat de la moció que es va presentar al novembre del 2015 i que es garanteix
l‟exercici, control i fiscalització de l‟oposició, però també garanteix l‟acció de govern
per part d‟aquest govern. Igualment, a partir d‟ara, creiem que la proposta és de
convidar a tots els grups polítics perquè puguin assistir a la comissió qualificadora
de subvencions. També remarcar que la proposta de la comissió qualificadora va
estar aprovada per l‟equip de govern, però també pel primer partit de l‟oposició,
llavors, ens estranya aquest canvi d‟actitud ara mateix.
I respecte a la moció 19, doncs com no, ha sigut l‟equip de govern qui més ha
treballat per intentar trobar solucions legals, que esmenin la correcció de desigualtat
retributiva d‟aquest ajuntament. La mesa general de negociació té a sobre de la
taula una proposta i en l‟última reunió del 18 de març del 2016 aquest tema va
quedar sobre la taula, i els sindicats van demanar més temps per estudiar-ho. Hem
de trobar una solució tècnica, no política, dins de l‟actual març legal que ens dóna
molt poc marge pel moviment del capítol 1, del que es refereix al capítol de les
retribucions, per tant, demano que aquest tema torni a la mesa general de
negociació, on estan els sindicats, i que es proposin propostes legals per a
solucionar aquesta correcció de desigualtat retributiva. Per això, no podem donar
suport a aquesta moció. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, jo pel posicionament de la moció número 20. Ens
arriben, en els últims temps, diferents mocions al voltant d‟aquesta mateixa qüestió,
però, mirin, jo intentaré explicar algunes coses, fer alguns compromisos i explicar
clarament el posicionament i el que crec que hauríem de conèixer tots, com a mínim
en aquests moments.
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Mirin, en tot el tema de la millora del PDU de la Gran Via o de la reforma de la Gran
Via, que està plantejada, i tot el seu entorn, bàsicament es poden fer dues coses.
Una és no fer-hi res, podem no fer res, això és fàcil, les coses continuen com estan
i s‟ha acabat, això és fàcil. I l‟altra possibilitat és intervenir-hi, si estem a favor
d‟intervenir, es pot arribar a un acord, però el que tenim és la sospita que la posició
sobre tot el projecte del Pla Director Urbanístic i a la pastilla, la zona, de Cal Trabal,
per part de certs grups polítics, no és la de buscar l‟acord, sinó la de buscar el
conflicte.
Si es volgués arribar a un acord, no es diria que ens carreguem l‟última zona
agrària del municipi, quan en tot el PDU, des del primer moment, no hi ha cap
afectació sobre l‟ús agrari actual. Si es volgués arribar a un acord, no es diria que
els 140 milions d‟euros que costa la intervenció en l‟àmbit públic d‟aquest àmbit,
s‟han de pagar amb el capítol d‟inversions de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, i això ho
diu, ho manifesta públicament el grup d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa reiteradament. I això ho diu el mateix grup que fa poc més d‟un
any, per ser exactes, publicat el 23 d‟abril de l‟any 2015, per no equivocar-me els hi
llegiré literalment:
“S‟ha aconseguit -això, bones pràctiques d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa, 23 d‟abril de 2015- s‟ha aconseguit modificar el plantejament
existent i s‟han assolit els següents objectius: preservar les 25 hectàrees com a
parc públic, ara majoritàriament privades; destinar a l‟activitat agrícola una bona
part d‟aquesta zona, que tindrà l‟assessorament del parc agrari del Baix Llobregat,
fins ara l'Hospitalet formava part del parc agrari, però no aportava finques, amb
aquesta mesura passarà a tenir una major implicació; reubicar les edificacions
programades en una zona pròxima a la Gran Via de l'Hospitalet, evitant la
construcció en la zona agrícola; reduir el volum total d‟edificabilitat; recuperar tres
masies existents a la zona per a destinar-les a serveis públics municipals; soterrar
les línies elèctriques d‟alta tensió de la zona.
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, des de la seva
influència al govern municipal, ha aconseguit modificar el projecte inicial, de manera
que s‟aproxima gairebé al 100% del seu plantejament polític. Amb aquesta
actuació, també s‟ha aconseguit garantir la preservació i un bon manteniment del
parc, de manera sostenible en tots els sentits.” Aquest és el PDU que està a
aprovació i aquests mateixos partits són els que avui ens porten la moció.
Mirin, la moció que porten diu algunes coses, evidentment, opinables, discutibles i
que podem tenir posicions diferents, faltaria més, hi ha d‟altres qüestions que jo
crec que són un error, i hi ha d‟altres coses que senzillament són falses,
senzillament. I, per tant, com crec que val la pena que les coses quedin clares, per
no allargar-me, miri, els hi faré, perquè quedi constància per tothom, com quedarà a
l‟Acta les podrem llegir després, els hi donaré deu compromisos d‟aquest govern
que, a més a més, estan recollits en el PDU ja en aquests moments:
-

Un, ens comprometem a què es prioritzi la construcció de 26 hectàrees de
l‟espai de Cal Trabal com espai natural i agrari públic, que avui en dia és privat.
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-

Dos, convertir en equipament les tres masies que hi ha en aquests espais, Cal
Trabal, Cal Masover Nou i Ca l‟Esquerrer, que avui són privades, i a soterrar les
línies elèctriques que travessen tota la zona de Cal Trabal.

-

Tres, construir un nou accés, no motoritzat, al riu, de no menys de 10 metres
d‟amplada.

-

Quatre, la integració urbana de l‟autovia de Castelldefels i la creació d‟un parc
lineal de 400 metres pel damunt de la Gran Via.

-

Cinc, crear una façana verda al sud de la ciutat, que lligui el riu Llobregat, Cal
Trabal, el soterrament de la Gran Via i el parc de Bellvitge.

-

Sis, per la participació ciutadana, la integració paisatgística i ambiental, i la
qualitat arquitectònica en el desenvolupament de la futura zona d‟activitats de la
Gran Via.

-

Set, ens comprometem a reservar sòl per a l‟ampliació del clàster biomèdic de
Bellvitge, com a principal sector econòmic i estratègic de la ciutat.

-

Vuit, ens comprometem a ampliar el districte econòmic de la ciutat, amb el
perllongament del carrer Ciències, propiciant la instal·lació d‟economia
productiva, com les que ja estan instal·lades a la ciutat, Puig, Gallina Blanca,
Nissan, Agroaliment, Pirelli, Afinity, Olympus, Nikon. Gràcies al districte
econòmic, en la darrera dècada hem esdevingut la segona ciutat en llocs de
feina, superant a Terrassa i Sabadell, i hem perdut menys llocs de feina durant
la crisi que la mitjana de l‟àrea metropolitana.

-

Nou, ens comprometem a seguir incrementant els llocs de treball de feina a la
ciutat, en aquella zona i en el polígon conegut com a carretera del Mig, on en el
desenvolupament del Pla que també hem aprovat en aquest Ple, de districte
cultural, es generarà una nova creació de llocs de treball.

-

I finalment, ens comprometem a continuar invertint els ingressos de l‟activitat
econòmica, en la millora de la qualitat de vida del global de la població, i a
seguir reforçant les sinèrgies entre el teixit productiu i la població treballadora.
Aquest és el model de l'Hospitalet.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la 17, volíem fer, res, dos o tres apunts en relació a la confecció i
aprovació de la relació de llocs de treball, creiem i és públic i notori, que aquesta
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relació de llocs de treball és obligatòria per a totes les administracions des del 1987.
Per què, ens preguntem i es pregunten també les treballadores segurament, per
què l‟Ajuntament de l‟Hospitalet encara no disposa d‟aquesta relació de llocs de
treball, 29 anys després.
Sí que és veritat que existeix, i per això...clar, el que ens contesta el partit de
govern, és que no volen terminis, que estan en contra dels terminis que els
treballadors i treballadores, representats pel comitè unitari, proposen amb aquesta
moció. Bé, segons ens diuen, segons és públic també, existeix un compromís del
propi Govern per a la creació de la comissió de treball per a la confecció d‟aquesta
relació de llocs de treball, en el marc de la Mesa de Negociació General, per
engegar aquesta comissió de treball el passat mes d‟abril. Per tant, creiem que és
absolutament lògic i normal demanar que dos mesos després es pugui configurar
aquesta comissió de treball. Res més, aquí cadascú es posiciona i queda retratat.
En relació a la 20, ens agradaria llegir el manifest que han elaborat des de
l‟Assemblea No Més Blocs–Salvem L‟Hospitalet, és un moviment veïnal nascut l‟any
2015 amb l‟objectiu d‟aturar el PDU, el Pla Director Urbanístic Gran Via-Llobregat.
Moltes de vosaltres no sabreu què és el PDU Gran Via. Considerem això una
evidència de que les administracions treballen d‟esquenes als veïns i veïnes.
Trobem incomprensible que no tinguem coneixement d‟un pla urbanístic que afecta
al 8% del territori de L‟Hospitalet i que canviarà els nostres barris per sempre.
El PDU Gran Via és un pla urbanístic fet des de dalt, decidit als despatxos. Un
model de ciutat fet des de la imposició i els interessos especulatius, que no té en
compte les necessitats de l‟Hospitalet. El PDU Gran Via és un pla urbanístic que
ningú ha consultat. D‟executar-se, ofegaria amb més edificacions una ciutat que ja
té una densitat de població de les més altes del món. També és un pla urbanístic
que cimentarà el barri de Bellvitge amb 26 gratacels i envoltarà de ciment la nostra
darrera zona agrícola i el més gran pulmó de L‟Hospitalet, així com un focus també
de biodiversitat.
Veïns i veïnes de Bellvitge ja vam aturar la construcció de blocs al nostre barri, fa
40 anys i ho tornarem a fer. Fem una crida a les nostres veïnes i veïns, a sumar-se
a la lluita per construir els barris que volem. Es per això que volem manifestar les
següents demandes a l‟administració:
1.

Aturar el PDU Gran Via.

2.

Crear un procés participatiu on les veïnes i veïns puguem decidir, coneixent
tota la informació que l‟ajuntament ha de facilitar de forma clara i
entenedora.

3.

Incloure la zona agrícola de Cal Trabal, al parc agrari del Llobregat i
potenciar-lo com a focus del cooperativisme a la ciutat, així com aprofitar
part dels terrenys afectats pel PDU, per crear horts veïnals en el marc d‟una
possible iniciativa com la iniciativa proposada per alguns veïns “un bloque,
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un huerto”, que pretén que cada bloc tingui un espai per conrear, amb la
idea de potenciar el consum de proximitat i la sobirania alimentària.
4.

Rebutjar també la construcció de 26 gratacels i el model d‟economia
especulativa. Model que, a la plaça Europa, ha deixat edificis a mig fer,
deute al nostre ajuntament i molt poca incidència en la creació d‟ocupació.
Rebutgem un model de ciutat basat en el paradigma que precisament ens
ha portat a una crisi que encara estem patint, i que precaritza les classes
treballadores i enriqueix als especuladors. Rebutgem el model de
creixement capitalista i apostem per un model de ciutat sostenible i
cooperativa, no competitiva.

5.

Exigir també la preservació i el manteniment de l‟entorn de l‟Hospital de
Bellvitge i l‟Hospital Oncològic i el manteniment de l‟actual zona al seu
entorn, per tal de garantir la salut mediambiental.

Ha arribat l‟hora d‟agafar les regnes de les nostres vides, els barris són nostres i
nosaltres decidirem el seu futur.
Des de la CUP-Poble Actiu us convoquem també a la mobilització del proper
dissabte 11 de juny, a les 11 del matí, al Metro de Bellvitge, organitzada per
aquesta Assemblea No Més Blocs–Salvem L‟Hospitalet.
Per últim, votin el que considerin oportú cadascun de vostès, s‟aprovi o no aquesta
moció, el PDU Gran Via Llobregat el pararem al carrer, no en tinguin cap dubte.
Gràcies.

Essent les 18.28 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)
Quant a les mocions 17 i 19, moció per a la confecció, negociació i aprovació de la
relació de llocs de treball de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, i la moció per a l‟aplicació
de les correccions salarials per raó de gènere, com deia abans, donar la
benvinguda al comitè unitari, expressar el recolzament, com hem fet en aquestes
mocions conjuntes, perquè una de les coses que tenim molt clares el grup de
Convergència, és que en totes aquelles qüestions salarials, laborals, d‟equiparació,
de gènere, de categoria professional, de llocs de treball, de tasques a fer, és una
cosa que senzillament, més enllà que s‟havia d‟haver fet en un altre moment,
nosaltres volem ser i sempre apostem en positiu i en constructiu, allò que no s‟ha
fet, no s‟ha fet, però ara estem en el moment de provar certes coses per treballar
conjuntament per tirar-ho endavant, i el que els hi demanem, en aquest cas, a
l‟equip de govern, és que treballin tant des de l‟aprovació d‟aquestes possibles
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mocions, com des del treball que estan fent en les negociacions del conveni
col·lectiu, doncs que treballin conjuntament, en positiu, per resoldre aquestes coses
que, repeteixo, més enllà que potser ja s‟haurien d‟haver resolt abans, estem a
temps de fer-ho ara i de tenir un futur millor pels treballadors i treballadores de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
Quant a la moció número 20, torno a repetir, i per intervencions que s‟acaben de fer
ara recentment o altres intervencions. Sempre estem parlant de democràcia, de
processos participatius, que segurament la democràcia que tenim no és la millor, no
està desenvolupada molt bé, i segurament aquest processos participatius dels que
parlem, com que no els hem posat en pràctica, segurament no tenim ni l‟eina per
fer-los bé. Però jo he escoltat o he cregut escoltar que, independentment que hi
hagi democràcia, és a dir, que es faci un procés, que hi hagin eleccions, que hi
hagin votacions, si el resultat final del que surt votat no m‟agrada, jo faré el que
cregui que he de fer. La qual cosa, repeteixo, jo sóc molt curós en aquest aspecte,
vull dir, accepto la democràcia, amb la democràcia hi ha vegades que guanyes, hi
ha vegades que perds, i hi ha vegades que, senzillament, si ets més hàbil el que
intentes és transaccionar, perquè de la part que tu tinguis unes idees, intentar-les
positivitzar respecte dels altres, no?
I l‟equip de Convergència d‟aquest ajuntament, del grup municipal de Convergència
de l'Hospitalet, pensa d‟aquesta manera, pensa que qualsevol cosa que sigui a
favor de la ciutat, hi estarà, que qualsevol cosa que sigui positiva per a la ciutat, hi
estarà, i que, senzillament, en allò que sigui deconstruir o atacar sistemàticament,
sense proposar res alternatiu i millor i, sobretot, tal i com aquí tothom s‟expressa,
democràticament, sempre ens hi trobaran. Si resulta que al final de tot plegat no
acceptarem el resultat de la democràcia, doncs senyors, jo crec que potser ens hem
equivocat de lloc. Jo continuaré defensant la democràcia, continuaré defensant que
el PDU és positiu per a la ciutat de l'Hospitalet, tot i que, com totes les coses, és
millorable. També vull expressar que quedi molt clar que la gent se n‟hauria
d‟informar que estem en una fase d‟aprovació, ni tan siquiera està aprovat.
I, en tot cas, torno a repetir, com hem dit abans, nosaltres estem molt d‟acord que
en aquest ajuntament es faci un reglament de participació ciutadana, perquè podem
tenir una eina per votar consultes, no aquesta, no, les que creiem necessàries, però
evidentment amb un mecanisme que no estigui induït a, com es recull en aquesta
moció, a votar estrictament allò que es proposa per votar que no, vull dir, en tot cas,
la ciutadania ha de saber les coses bones o les coses no tan bones que pot tenir
aquest PDU i, a partir d‟aquí, en conseqüència i amb un sistema, amb una eina per
fer-ho, es pugui votar.
Essent les 18.35 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, dues consideracions, només espero que l‟aprovació de la moció 17 serveixi,
doncs perquè hi hagi, per fi, aquesta relació de llocs de treball que demanen els
sindicats. Nosaltres no acabem d‟entendre com mai ha hagut aquesta relació de
treballs a nivell de l‟ajuntament, bé, possiblement sí ho podem entendre quan ens
parlen els treballadors i les treballadores que aquesta manca de regulació, doncs ha
servit per fer molt a mida temes de llocs de treball que primen més interessos de
partit, que els interessos dels treballadors o treballadores de la casa.
I envers a la moció 19 sobre les correccions salarials per raó de gènere, doncs
demanaríem, és a dir, nosaltres no hem vist tampoc aquest informe on es
manifestava que no es podia fer això que demana la moció, i creiem, doncs que
aquesta moció també ha de servir perquè s‟apliquin de manera imminent les
correccions salarials de manera lineal, per així acabar amb aquestes desigualtats
retributives per raó de gènere, que estan barrant el pas a l‟assoliment de la igualtat
efectiva al nostre ajuntament.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la 17 y 19, nuestro grupo también espera que la aprobación de estas
mociones sirvan para desbloquear la situación. Respecto a la moción número 19,
nosotros nos mantendremos, efectivamente, hasta que haya un informe contrario a
los puntos que se están aprobando, en cuyo caso, pues acataremos obviamente la
legalidad y la normativa vigente.
Y respecto a la 20, también en línea con lo que ha dicho, con parte de la
intervención del compañero de Convergència, nosotros estaremos de acuerdo con
todos aquellos procesos participativos, siempre que estén reglados y estipulados, y
sobretodo acordados por este Pleno, que es quien tiene la representación de toda
la ciudad. Por tanto, también pedimos a la CUP-PA un respeto a la normativa
vigente, a la legalidad y a la decisión de los vecinos, que también es la decisión de
este Pleno. Muchas gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, pel que fa a la moció 17, volíem fer algunes consideracions. Ens felicitem que
estigui aprovada i que es confeccioni ja aquesta relació de llocs de treball, no ens
sorprèn que quan fem propostes al Ple, el govern ens digui que ja estan treballant
en això, perquè sol passar, però després aprovem mocions i tampoc es compleixen,
esperem que aquesta es compleixi. A nosaltres ens sorprèn que el govern no sigui
el primer interessat en tenir aquesta relació de llocs de treball i de complir la Llei, i
de tenir aquesta relació per seguretat, per transparència i per respecte als
treballadors de la casa. Llavors, després d‟haver aprovat aquesta moció al Ple de
l‟ajuntament, esperem que ràpidament es compleixi i no incomplim els acords, com
solem fer aquí a l‟ajuntament. Gràcies.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la 19, de equidad de género, Sr. Brinquis, usted dice que no se puede,
que no puede aplicarlo, yo le he pedido, le hemos pedido por escrito un informe, un
informe que corrobore el porqué no se puede aplicar, que queden expuestos los
motivos del porqué no, ese informe no lo hemos recibido. Nosotros, evidentemente,
no podemos creer en los actos de fe, ni en cosas, digamos, que no estén
corroboradas por la competencia correspondiente. Entonces, yo lo que sí le pido es
que se ponga en contacto con los ayuntamientos de Solsona, de Canovelles, de
Barcelona Activa, de Platja d‟Aro, de Banyoles, d‟Alcarràs, del Consell Comarcal de
la Selva y de Artesa de Segre, que sí que han hecho equiparaciones salariales
progresivas y lineales. Creo que a lo mejor allí encuentra una respuesta.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 20, a ver, respecto a la moción 20, yo creo que la voluntad de este grupo y
de los grupos que han suscrito esta moción, es elevar el debate a la ciudadanía,
que es lo mejor que podemos hacer y no tenerle miedo al debate con la ciudadanía
sobre las propuestas concretas, no hacer lo de siempre, que es una manera de
entender la participación, que es que la administración hace unas propuestas,
normalmente desde sus canales que tiene de desarrollo de las propuestas, que
pueden ser más o menos abiertas, más o menos mejorables, y eso va a la
ciudadanía, con menos herramientas que tienen también para entender las
propuestas o las alternativas, o para evaluar las consecuencias de un modelo o de
otro.
La plaza Europa tiene cosas positivas, sí, también las tiene negativas, muchas, de
falta de servicios, de mala urbanización, de casos de corrupción que ha habido, de
diversos casos de corrupción que ha habido, entre otros elementos. Nosotros
decimos que estamos abiertos a discutirlo absolutamente todo, pero hay elementos
fundamentales, por eso decimos que se respeten, porque tenemos una carretera
del Medio que está absolutamente desabastecida de proyecto industrial, aunque
tengamos sobre la mesa el desarrollo del distrito cultural que haya que ir a buscar a
otros lugares.
Nosotros decimos el tema de la movilidad, hablamos del tema del “soterrament” de
las vías, no queremos espacios cuarteados de la ciudad, queremos espacios
enteros, de disfrute del conjunto de la ciudad y que hable el conjunto de la ciudad
sobre las propuestas concretas, con gente de todos los ámbitos, urbanistas,
economistas, de todos los ámbitos que puedan haber y hubieran, sobre
afectaciones, etc.
Pero un elemento fundamental que es el debate político, el debate político se
sustenta sobre la situación concreta, la correlación de fuerzas que hay y sobre el
objetivo que tiene el conjunto de la ciudadanía. Volver a sacar aquí artículos de
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personas que con el tiempo se ha demostrado que no tenían el mismo interés que
la representación que ostentaban en su momento, me parece, como mínimo, bajo, y
se nota dónde están ahora mismo esas personas. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, respecto a la moción 17, nosotros, evidentemente, como no puede
ser de otra forma, votaremos a favor, ya que es conjunta ¿no? pero me gustaría
decir una cosa y lo he comentado en la Junta de Portavoces, creemos que el
tiempo que se da para todo este estudio es limitado hasta el 2016, yo creía, yo
sinceramente creo que va a ser, va a haber una cierta imposibilidad de llevarla a
efecto, y lo que tenemos que hacer es que si se aprueba una moción aquí, es que
tenga posibilidad de salir adelante, nuestra propuesta era que se pasara al 17.
En cualquier caso, hay que decirlo, para que luego no nos rasguemos las
vestiduras por si acaso las cosas no salen, el personal que hay en el ayuntamiento
es el que hay, hay mucha gente, hay que hacer fichas de cualificación, hay que
mirar un montón de cosas y entendemos que el 2016 va a ser muy justo para poder
hacer eso, por lo que nos dicen además los expertos y los técnicos, nosotros
tenemos la buena costumbre de preguntar y en buena lid y nos creemos a los
técnicos, de lo que puede ser y lo que no puede ser.
Por lo tanto, votamos a favor de esa moción, pero sí nos gustaría que se revisara
ese tema, que la fecha fuera más amplia para que pudieran trabajar con
tranquilidad y hacer las cosas bien hechas.
En cuanto, mire, Sr. Fran Belver, yo puedo estar de acuerdo con usted en muchas
cosas, pero usted nos ha recitado un catálogo de diez cosas que son buenas, que
nadie va a decir que no, pero es un poco como aquello de decir, oiga, os damos
esto a cambio de, a cambio de qué, a cambio de volver otra vez al modelo
especulativo que ha traído las consecuencias que ha traído en este país. Modelo de
hacer una volumetría grandísima, volver a la cultura del tocho, del ladrillo, de
construir desaforadamente, y eso no nos gusta. Seguramente habrá que hacer
cosas, seguramente habrá que mejorar, seguramente es bueno que esa zona se
revitalice.
Pero, en cualquier caso, lo que no queremos es un modelo de ciudad de dos
velocidades, mire, los barrios están cada día más degradados, mientras que
nuestra Alcaldesa, quizás con buen criterio, se marcha a Brooklyn a traer aquí
modelos de ciudad con grandes galeristas y tal, en el barrio de Collblanc-La
Torrassa seguimos pisando excrementos de perro ¿me entiende? Por lo tanto, esto
es lo que no queremos, queremos una ciudad paralela de los barrios, con el
desarrollo, obviamente sostenible además y no especulativo, que debe tener la
parte de la ciudad que lo necesite.
Ese es nuestro modelo de ciudad y parece ser que aquí sólo se atiende a un
modelo de ciudad, que yo creo que ya nos trajo donde estamos, crisis, el modelo
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especulativo no lo queremos, no es nuestro modelo, queremos que la ciudad
camine paralela, que los barrios tengan la misma atención que tienen los distritos
que ahora estamos inventando de grandes inversiones. Mire, hay que invertir, pero
a lo mejor hay que repartir la inversión entre los barrios que están deprimidos, y
como les decía, mientras que nos vamos por ahí fuera a traer aquí cosas que ya
veremos cómo salen, porque ya hemos visto lo que ha pasado con el edificio Mistral
y el fracaso que ha tenido la primera.
Por lo tanto, entendemos que la ciudad debe de caminar paralela, a la misma
velocidad, no a una velocidad de AVE y otra de mercancías, y eso es lo que vemos,
por lo tanto, que usted nos diga que nos va a dar diez cosas, que las ha explicado
aquí, un decálogo, vamos a hacer el puente más ancho, todo lo que ha explicado
está muy bien, pero nos da la sensación que es como el chocolate aquel que le dan
a la gente para decir…, y mientras tanto colamos el modelo especulativo, sin tener
en cuenta lo que les he dicho anteriormente.
Mire, nosotros no decimos categóricamente que no a todo lo que dice el PDU, lo
discutiremos cuando hablemos con los vecinos, cuando tengan participación, y ahí
veremos lo que se puede salvar y lo que puede ser bueno a nuestro entender y
entender de los vecinos, para la ciudadanía. Y en esas estamos, no negamos que
haya cosas que pueden ser buenas, por ejemplo el cubrir la Gran Vía a nadie se le
escapa que puede ser bueno, pero esto es suficiente para que con esa historia
montar un modelo especulativo, con un montón de viviendas, con una masificación,
con grandes volumetrías, quizás esto habría que cuestionárselo, y es lo que
tenemos que discutir, ahí nos van a encontrar.
Nosotros queremos llegar a acuerdos, queremos dar…y sí que haremos una cosa,
nosotros no nos iremos a las barricadas si esa consulta sale negativa, la
aceptaremos como buenos demócratas que somos, no faltaba más, pero vamos a
luchar porque salga el proyecto y el modelo de ciudad que quieran los vecinos y en
lo que nosotros estamos dispuestos a apoyarlos. Muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte a comentaris de la moció número 17, és veritat que la Llei diu que ha
d‟haver una relació de llocs de treball, però també diu relació de llocs de treball o
eines alternatives. Llavors, l‟ajuntament ja té eines alternatives, té la plantilla, té la
taula retributiva, té el catàleg de llocs de treball, i està clar, és a dir, som els primers
que tenim clar això, jo crec que en la meva primera intervenció ha quedat clar el
nostre posicionament.
Respecte a la moció número 19, és veritat Sra. González que ens ha demanat un
informe en 24 hores, en 24 hores és impossible elaborar un informe d‟aquesta
magnitud, llavors, és veritat, però fa 24 hores que ens ho va demanar. I també li
demano, tant a vostè o als grups polítics que han recolzat aquesta moció, com als
sindicats, doncs que ens portin proves d‟aquesta pujada lineal, doncs també ens
agradaria veure-ho, és a dir, entre tots, nosaltres estem demanant informació, mai
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s‟ha fet aquesta feina, mai s‟ha fet només des de l‟equip de govern o des del servei
de recursos humans de l‟ajuntament, sinó que s‟ha fet sempre colze a colze amb
els sindicats. Llavors demanem que també porteu aquestes proves d‟aquests
ajuntaments, per veure si amb la legislació actual és possible fer-ho, perquè també
m‟estranya que el Partit Popular, que ha sigut qui ha escanyat als ajuntaments,
doncs recolzi, i segurament el gran problema que no es pugui portar a terme
aquesta moció, ha sigut per això, perquè el Partit Popular ha retallat el capítol 1 dels
ajuntaments, per tant, m‟estranya també que la recolzi. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire, Sr. García, por mucho que lo repita no se convierte en otra cosa, modelo
especulativo en esta ciudad no ha habido nunca...
S‟escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, si usted no está dispuesto a estar en silencio, abandone el Pleno,
pero si se queda, por favor escuche y luego cuando acabe todo el mundo, puede
chillar todo lo que quiera. Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias. Miren, el desarrollo que se hizo en la primera fase de la Gran Vía, yo
puedo entender que haya gente que le guste y gente que no, faltaría más, pero
supongo que estaremos todos de acuerdo en que lo que había antes en la Gran
Vía, donde ahora está el Gran Vía 2, donde está el Hotel Porta Fira, supongo que
estaremos todos de acuerdo en que ahí había chatarreros y que se quemaban
neumáticos, supongo, podíamos no haber hecho nada, se podía no haber hecho
nada. Pero miren, resulta que se ha transformado la Gran Vía y ha convertido
Hospitalet en el segundo motor...
S‟escolten crits entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, no lo voy a repetir más, la próxima persona que vuelva a
interrumpir a un concejal de este ayuntamiento, daré instrucciones a la guardia
urbana para que desaloje la sala, no, no, o sea, o respetan a este Consistorio o
ustedes abandonarán el Pleno del ayuntamiento. Sr. Belver.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias. Ese modelo se desarrolló con intervención y dirección desde el punto de
vista público, y con intervención privada, y esos aprovechamientos privados fueron
los que financiaron la parte pública, y ustedes seguramente, los de esta parte de
aquí, los que más chillan, saben perfectamente que es así, otra cosa es que no les
guste, que es legítimo, que yo no digo que les tenga que gustar, pero ustedes
saben que fue así. Tanto es así, que eso es lo que ha permitido a esta ciudad
afrontar esta época de crisis en muchas mejores condiciones de las que lo han
afrontado ciudades de nuestro entorno, gracias a eso, y insisto, y puede no
gustarles. Queremos replicar el modelo, porque creemos que es un modelo de
éxito, y no sólo porque lo creemos nosotros, sino porque con cualquier persona
objetiva, de fuera de la ciudad, que lo mire con una cierta distancia, les dirá que es
un modelo de éxito, que es un modelo exportable y que ojalá se pudiera replicar.
Miren, en toda Cataluña se ha hecho en los últimos años un ARE, un área de
desarrollo en toda Cataluña de 99 que habían, y se ha hecho en Hospitalet y ha
funcionado, y no lo decimos nosotros, lo dice la Generalitat de Cataluña, porque ha
funcionado, y esa es nuestra base. Miren, y en el PDU de Gran Vía que estamos
tratando hoy, un dato, el conjunto del suelo sobre el que se está trabajando es un
millón de metros cuadrados de suelo, de ese millón de metros cuadrados de suelo
el 51% se destina a zonas verdes y espacios libres, y el 16% a suelo edificable
¿podría ser menos el suelo edificable? sí ¿podría ser más? también, pero volvemos
a repetir el modelo, que puede no gustarle, con ese modelo permite hacer ese
desarrollo y que los 140 y tantos millones de gasto que en ámbito público precisa
ese desarrollo, se hagan a costa del propio Plan Director, sin que la administración
pública tenga que poner dinero suyo de inversión, la administración pública que son
todos ustedes, son los aprovechamientos de los privados los que pagan.
Porque Cal Trabal nos gustará mucho, pero supongo que estamos de acuerdo en
que es privado, las masías nos gustarán mucho, pero estaremos de acuerdo que
están hechas polvo y son privadas, después del desarrollo del PDU eso será un
parque público de carácter agrario y las tres masías, tres equipamientos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquests punts de l‟Ordre del Dia, hi ha quatre…, no, no té
més…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Por alusiones.
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SRA. ALCALDESSA
Home, no sé quines al·lusions, a veure, quines al·lusions.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, sí, se ha dirigido al Sr. Miguel García, diciendo que yo había dicho lo que no he
dicho.

SRA. ALCALDESSA
A ver, alusiones sobre qué punto Sra. Ana.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 19.

SRA. ALCALDESSA
Pues diga usted la alusión, diga por favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Es respecto a que dice que en 24 horas no me ha podido contestar, yo quiero
responderle.

SRA. ALCALDESSA
Pues responda usted.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver Sr. Brinquis, este tema lleva muchísimo tiempo sobre la mesa, y yo creo que
daba bastante tiempo para hacer cualquier informe. Y le recuerdo que hace unos
meses los grupos de la oposición presentamos una moción y a las 24 horas
teníamos un informe encima de la mesa, por lo tanto, por favor, no me diga las
cosas que sabemos que cuando ustedes quieren, pueden. Y sobretodo, no me diga
que tenemos que ser nosotros los que tenemos que informarle de cómo lo hacen
otros ayuntamientos, cuando usted tiene la responsabilidad para poder responder a
sus trabajadores y trabajadoras, al fin y al cabo usted es el equipo de gobierno, no
yo.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. García, ¿por qué? ¿por alusiones también?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Sr. Belver, usted se ha dirigido a mí diciéndome que yo había dicho lo que no he
dicho. Mire, yo lo que he dicho es que no volvamos al modelo especulativo, en
ningún momento he dicho que lo pusiera en marcha este ayuntamiento, ni que en
esta ciudad se hubiera especulado. Yo me refería, oiga, si usted lo ha entendido
así, lo retiro, lo aclaro ahora, me refería a que no hay que volver a modelos
especulativos que han dado las consecuencias que han dado.
Y me parece que, dice usted que quedan cincuenta y tanto por ciento de zona libre
y tal y cual, oiga, claro, si tira usted para arriba hasta el cielo, evidentemente, pero
está usted haciendo un modelo donde hay demasiada vivienda, no, no, ya, perdón,
demasiada construcción, y eso se presta a modelo especulativo, no he dicho que
ustedes hayan puesto en marcha anteriormente el modelo especulativo, que nos
llevó a donde nos ha llevado, eso hay que evitarlo, no estamos dispuestos a volver
a las andadas, porque han dado con la consecuencia de una crisis, con una burbuja
que saben lo que le ha costado a este país de sacrificio, que aún no hemos salido
de ella, y eso es lo que queremos evitar.
Y sobre todo, tener una ciudad de una sola velocidad paralela en los barrios y las
inversiones, no olvidarnos de los barrios que están muy olvidados, mientras que
andamos en otras historias que nada tienen que ver con lo que realmente quiere
esta ciudad.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por alusiones, Sr. Brinquis o Sr. Fran Belver, porque como los han nombrado,
aquí si empezamos este tipo de alusiones. Bueno, creo que ya se ha hecho todo la
discusión de todos los puntos, de las cuatro mociones, han quedado aprobadas la
número 17, de la relación de “llocs de treball”, a ver, también quiero dejar muy claro
que ustedes saben que esta moción que se ha aprobado no se va a poder cumplir
en tiempo. Por tanto, antes de final de este ejercicio, a esta moción no se le va a
poder dar cumplimiento, se les ha explicado a cada uno de ustedes, ustedes son
muy libres de presentarla, de votarla y de darle cumplimiento, pero también quiero
advertir a todos los que están aquí presentes, y para que quede constancia en el
Acta, que esta moción, tal y como está redactada, no se va a poder cumplir por
parte del gobierno municipal.
En cuanto a la número 18, queda aprobada, la número 19 quedan aprobados los
puntos 1 y 3, el punto número 2 no quedaría aprobado, y en cuanto a la número 20,
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quedaría no aprobada a excepción, me decía la Sra. Secretaria, del punto número
4, en el que se ha producido un empate, por tanto, usted Sra. Secretaria decidirá
qué hay que hacer.

SRA. SECRETARIA
De conformidad con el artículo 48.7 del Reglamento Orgánico del Pleno, en caso de
empate se ha de repetir la votación del punto cuarto, y si persiste decide la
Presidencia con voto de calidad.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, pues volvemos a hacer la votación del punto cuatro de la moción número
20 del PDU, son los traslados de una moción que no va a ser aprobada, también lo
digo para que nos situemos. Sr. Jiménez.

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

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor, però és molt surrealista donar trasllat...

SRA. ALCALDESSA
És tot el surrealista que vulguem, però és el que estem votant.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Abstención.

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

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor.

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

SRA. ALCALDESSA
¿Se produce algún cambio de votación? ¿Penaltis? Sra. Secretària si ens pot dir el
resultat.

SRA. SECRETÀRIA
El resultado se ha modificado porque ha habido un cambio de voto, entonces queda
rechazado también el punto cuarto.

SRA. ALCALDESSA
Quedaría, por tanto, no aprobada la moción número 20. Molt bé, passem a les
següents mocions, mocions del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 17, 18, 19 i 20;
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 17.- PER A LA CONFECCIÓ, NEGOCIACIÓ I APROVACIÓ DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
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Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro, assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Vist que l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic contempla en el seu article 74 que les
Administracions Públiques estructuraran la seva organització a través de les
relacions de llocs de treball, i que aquestes seran públiques.
Vist que la legislació catalana de funció pública, en el Decret legislatiu 1/97 de text
únic de la funció pública catalana, i al Decret 214/90 de Reglament del personal al
servei de les entitats locals, determinen els continguts mínims de les relacions de
llocs de treball: Denominació del lloc, grup de classificació professional, cos i
escala, característiques essencials del lloc, funcions, requisits per ocupar el lloc de
treball, complement de destinació, complement específic, formes de provisió...
Atès que aquests continguts mínims poden ser complementats amb d‟altres dades i
característiques que l‟organització consideri rellevants d‟incloure.
Vist que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet no té aprovada cap relació de llocs de treball.
Atès que únicament disposa d‟un catàleg de llocs de treball, que és un instrument
que no dona satisfacció de forma suficient a l‟obligació legal i requisits equivalents
als d‟una relació de llocs de treball.
Atès que es considera que l‟existència de la relació de llocs de treball és un
instrument de millora de l‟organització interna de l‟Administració, al temps que
aporta una major transparència sobre les característiques dels llocs de treball, tant
de cara a la ciutadania com al conjunt de la plantilla municipal.
Atès que el catàleg d‟aquest Ajuntament determina un percentatge superior al 9%
de llocs a proveir per lliure designació, quan aquest és un sistema de provisió
excepcional.
Els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU i CUPPoble Actiu proposen al Ple l‟adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Creació d‟una comissió de treball per la confecció de la relació de llocs
de treball, amb la participació dels representants legals del treballadors/es, dins el
mes de juny.
SEGÓN.- Que s‟estableixi un calendari de treball que permeti l‟aprovació de la
relació de llocs de treball abans de final del 2016.
TERCER.- Que es revisi a la baixa de forma significativa els llocs de treball a
proveir per lliure designació.
QUART.- Traslladar aquests acords a les àrees municipals implicades en la
realització de la relació de llocs de treball, i a les seccions sindicals amb
representació sindical dins d‟aquest Ajuntament.

MOCIÓ 18.- PER A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
QUALIFICADORA DE SUBVENCIONS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro, assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que aquest Plenari, en data 24/11/2015, procedí a aprovar per unanimitat una
moció para garantizar la pluralidad y la transparencia de las subvenciones que
otorga el Ayuntamiento de L‟Hospitalet.
ATÈS que la part resolutiva de dita moció, establia, en el punt PRIMERO: “Instar a
la Junta de Gobierno Local a la inclusión en la Comisión Calificadora para la
concesión de subvenciones a los grupos municipales de la oposición a partir del
próximo ejercicio 2016”.
VIST Que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de desembre de
2015, aprovà les Bases específiques que regulen l‟atorgament de les subvencions
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per l‟exercici econòmic 2016; de conformitat amb el disposat en l‟Ordenança
reguladora de la Concessió de Subvencions de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
ATÈS que l‟article 8 de les Bases citades en el paràgraf anterior i de conformitat
amb l‟article 22 de la Ordenança Reguladora de la Concessió de Subvencions de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, estableix la composició de la Comissió Qualificadora
que ha d‟elevar la proposta de resolució en relació amb els expedients de sol•licitud
de subvenció. El citat article 8 de les Bases, estableix:
“ … la proposta de resolució serà determinada per una Comissió Qualificadora,
òrgan col•legiat de caràcter mixt composada per:
President: Tinent d'Alcalde de l‟àrea de Hisenda i Serveis Centrals
Secretari: Funcionari municipal
1 Tinent d'Alcalde
1 Regidor President de Districte
2 Tècnics municipals
1 representant dels grups municipals en torn rotatori cada dos mesos per ordre de
major a menor nombre de membres que integren el grup”.
ATÈS que la decisió de què hi hagi un únic representant dels Grups de l‟oposició en
la Comissió Qualificadora de Subvencions, sin pretendre amb això que s‟ha actuat
de mala fe per part del Govern municipal, entenem que s‟aparta de l‟esperit de la
moció que, presentada per tots els Grups municipals del Consistori, pretenia com es
recollia en la seva part expositiva: “El control democrático durante la toma de
decisiones políticas deviene fundamental en un contexto económico en el que los
Ayuntamientos, en tanto que administración más cercana al ciudadano, impulsan o
acompañan la iniciativa privada de los vecinos con el ánimo de facilitar la creación
de proyectos innovadores que dinamicen las actividades en los barrios y fomenten
la cohesión social de la ciudad”.
ATÈS que, com ja hem manifestat en altres ocasions, seria convenient recollir la
pluralitat del consistori i dur a terme una ambiciosa pràctica de la transparència, en
el seu vessant de control i fiscalització de la acció de govern i la gestió municipal.
Aquest fou el motiu principal de la moció que el Plenari d‟aquest Ajuntament aprovà
per unanimitat en data 24/11/2015 i que pretenia la presència de tots els Grups de
l‟oposició en la Comissió Qualificadora de subvencions.
VIST que l‟article 22 de l‟Ordenança Reguladora de la Concessió de Subvencions
de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, estableix que “ Quan en les bases específiques o en
la convocatòria, expressament s‟assenyali que la concessió es realitzarà mitjançant
el règim de concurrència competitiva. La proposta de resolució serà determinada
per una comissió qualificadora, que tindrà el caràcter d‟òrgan col·legiat i mixt,
composat per polític/tiques i tècnic/iques de l‟Ajuntament”.
Per tot això, els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, CiU i
CUP-Poble Actiu proposen al Ple l‟adopció dels següents acords:
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Primer.- Instar a la Junta de Govern Local, en aplicació d‟allò establert en l‟article 22
de l‟Ordenança Reguladora de la Concessió de Subvencions de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet; a la inclusió en la Comissió Qualificadora per la concessió de
subvencions d‟un representant de cadascun dels Grups de l‟oposició d‟aquest
Consistori.
Segon:- Donar trasllat d‟aquests acords a les entitats de la ciutat, a les Regidories
de Districte, a l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals i a tots els Grups municipals
d‟aquest Consistori.
MOCIÓ 19.- PER A L’APLICACIÓ DE LES CORRECCIONS SALARIALS PER
RAÓ DE GÈNERE.
Durant l‟exercici 2011 es concreten i delimiten desajustaments retributius en els
llocs de treball feminitzats ubicats a les àrees amb més presència de dones,
destacant Benestar Social i Salut com l‟àrea municipal amb una presència de dones
superior al 60% de la plantilla. Aquest fet ja s‟havien constatat en diferents estudis
fets a la plantilla de l‟Ajuntament en etapes anteriors.
Paral·lelament s‟estableix un cronograma d‟actuacions per tal de donar una solució
a la situació d‟iniquitat salarial per raó de gènere.
A l‟Acord de Condicions laborals dels empleats/empleades públics de l‟Ajuntament
(Conveni Col·lectiu 2014-2016), encara vigent, en l‟article 40.2 Correcció valoració
dels llocs de treball feminitzats a les àrees amb més presència de dones, diu:
“Es considera que a l‟exercici 2014-2016 s‟iniciarà l‟aplicació econòmica que es
quantifica, com a mínim en el 0,20% anual de les retribucions corresponents a les
places dotades al pressupost. Als següents exercicis d‟aplicació es destinarà la
mateixa quantitat que al 2014 o la quantitat equivalent al 0,20% de les retribucions
anuals corresponents a les places dotades a l‟exercici corresponent en el cas que
aquesta sigui superior a la de 2014”.
Per portar a terme aquesta correcció salarial es dota i es reserva en els
pressupostos municipal 360.000 euros, corresponents al mínim pactat per conveni
per assumir les correcció salarial per discriminació de gènere.
Paral·lelament durant els exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, s‟elaboren informes de
seguiment sobre la plantilla i retribucions.
Recollint definicions i pronunciaments d'institucions internacionals es defineix el
concepte d'igualtat retributiva com a igual retribució per un treball igual o un treball
al que se li atribueix igual valor. Des d‟aquesta perspectiva, constitueixen treballs
d‟igual valor aquells que els correspon un conjunt equivalent de requeriments
relatius a capacitats (titulació, coneixements, aptituds i iniciativa), esforç (físic,
mental i emocional), responsabilitat (de comandament de persones, sobre la
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seguretat dels recursos materials i de la informació i sobre la seguretat i el benestar
de les persones).
Durant l‟exercici 2014 es constitueix un grup de treball integrat pels Serveis de
Recursos Humans i d‟Organització i Projectes de Millora, per l‟Àrea de Benestar i
Famílies, per la persona referent del Pla per a la Igualtat i per representants de les
organitzacions sindicals.
Durant l‟exercici 2015 el grup de treball elabora informes sobre la correcció de la
valoració dels llocs de treball base desenvolupats pel personal dels subgrups
A1/A2.
A partir de l‟ interpretació d‟aquests informes la corporació decideix :
1.
Modificar el criteri de discriminació salarial per raons de gènere i utilitzar el
criteri iniquitat salarial per excloure de l‟aplicació a determinats col•lectius (A1 de
Benestar Social i Salut i infermeres de Salut).
2.- Procedir a una aplicació parcial per col•lectius de les correccions salarials.
Donat que el pressupost destinat fins al moment no arriba per a la regularització
total de tot el col•lectiu afectat, decideix fer una aplicació selectiva per col•lectius.
Un primer col•lectiu es regularitzaria de forma immediata una vegada signat l‟acord.
La resta de col•lectius es regularitzaran quan hi hagi els diners necessaris per tot el
col•lectiu professional que queda pendent (com a mínim 4 anys).
Atès que el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de Mesures Urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic,
imposa en el seu article 2, que durant l'any 2012 les retribucions del personal al
servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2011 en termes d'homogeneïtat per als dos períodes
de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.
Aquest article té caràcter bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149. 13 i 156 de la
Constitució.
No obstant això, com han fet les Lleis de Pressupostos Generals de l‟Estat,
s'estableix una excepció a aquesta prohibició d'increment retributiu: aquesta
prohibició s'entendrà sense perjudici de les adequacions retributives que, amb
caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de
treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau
de consecució dels objectius fixats al mateix. Els tribunals s'han pronunciat
reiteradament sobre aquest article acceptant només les pujades produïdes d'una
manera singularitzada i específica però no admetent pujades globals o
generalitzades per a tots els empleats.
En el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l‟Estat per l‟any 2016 es manté
l‟articulat.
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•
Per a la interpretació d'aquesta excepció resulta d'especial interès la
sentència del Tribunal Suprem de 13 de novembre de 2008, que assenyala que
«caldrà distingir aquells augments que siguin generals i fruit de les negociacions
sindicals corresponents i aquells altres que es deriven d'un ajust necessari a dret,
doncs no pot negar-se-li a l'Administració que està subjecta a l'Ordenament Jurídic,
posar fi a la situació de desajustament amb el mateix en què pogués trobar-se».
•
La sentència d'instància, confirmada pel Suprem havia assenyalat que
“l'adequació retributiva que constitueix l'excepció als límits d'increments es produeix
bé per equiparació retributiva de determinats llocs a altres situats en la mateixa
posició de l'esquema organitzatiu que venien dotats de retribucions majors, donada,
entre d‟altres, per la incorporació de funcions noves als llocs de treball.
Conseqüentment, ens trobem davant una adequació retributiva de caràcter singular,
que és precisament la figura per la qual la Llei habilita l'excepció”.
•
L'article 37 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) estableix que la
determinació i aplicació de les retribucions complementàries és matèria que ha de
ser sotmesa a la negociació col•lectiva, conforme a les competències de cada
Administració i amb l'abast que legalment procedeixi en cada cas.
Atès que estem a punt de finalitzar l‟aplicació del conveni col•lectiu 2014-2016 i
encara no s‟ha començat l‟aplicació de les correccions salarials esmentades i es
continuen buscant excuses emparant-se en interpretacions legals per a no fer
l‟aplicació de la correcció salarial.
Donat que d‟aplicar-se les correccions segons els criteris de la corporació, es
produirien greuges comparatius ja que de nou ens trobaríem amb col•lectius
afectats per la discriminació salarial que no serien regularitzats (A1 de Benestar
Social i Salut i infermeres de Salut).
Atès que el procediment d‟aplicació provocaria disfuncions importants a la plantilla
afectada ja que treballarien al mateix espai treballadors i treballadores amb la
mateixa categoria i amb funcions similars, situats en nivells retributius diferents,
traduint-se en sous diferents que es cobrarien durant almenys 4 anys.
Atès que de no aplicar la correcció salarial als col•lectius A1 es donaria la
circumstància que els A2 podrien tenir els mateixos sous o superiors als A1
provocant-se de nou un greuge comparatiu i una discriminació salarial greu.
Els grups municipals de ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu
proposen al Ple l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban

…/…

93

Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro, assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Aprovar la correcció de la valoració de totes les places A1 i A2 de la
Regidoria de govern de Benestar Social per tal de corregir les desigualtats
retributives per raó de gènere detectades en concordança amb la definició que
estableix la igualtat retributiva com a igual retribució per un treball igual o un
treball al que se li atribueix igual valor.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON, amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González, assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Procedir de forma immediata, en un termini màxim de 2 mesos, a
l‟aplicació de les correccions salarials de forma lineal a totes les places A1 i A2
de la Regidoria de govern de Benestar Social.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
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Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro, assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Garantir que en el proper conveni s‟assumeixi pressupostàriament la
finalització d‟aquesta regularització salarial.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro, assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.-Traslladar aquests acords a les àrees municipals implicades, a la
comissió per la igualtat i a les seccions sindicals amb representació en aquest
Ajuntament.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal:
Durant l‟exercici 2011 es concreten i delimiten desajustaments retributius en els
llocs de treball feminitzats ubicats a les àrees amb més presència de dones,
destacant Benestar Social i Salut com l‟àrea municipal amb una presència de dones
superior al 60% de la plantilla. Aquest fet ja s‟havien constatat en diferents estudis
fets a la plantilla de l‟Ajuntament en etapes anteriors.
Paral·lelament s‟estableix un cronograma d‟actuacions per tal de donar una solució
a la situació d‟iniquitat salarial per raó de gènere.
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A l‟Acord de Condicions laborals dels empleats/empleades públics de l‟Ajuntament
(Conveni Col·lectiu 2014-2016), encara vigent, en l‟article 40.2 Correcció valoració
dels llocs de treball feminitzats a les àrees amb més presència de dones, diu:
“Es considera que a l‟exercici 2014-2016 s‟iniciarà l‟aplicació econòmica que es
quantifica, com a mínim en el 0,20% anual de les retribucions corresponents a les
places dotades al pressupost. Als següents exercicis d‟aplicació es destinarà la
mateixa quantitat que al 2014 o la quantitat equivalent al 0,20% de les retribucions
anuals corresponents a les places dotades a l‟exercici corresponent en el cas que
aquesta sigui superior a la de 2014”.
Per portar a terme aquesta correcció salarial es dota i es reserva en els
pressupostos municipal 360.000 euros, corresponents al mínim pactat per conveni
per assumir les correcció salarial per discriminació de gènere.
Paral·lelament durant els exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, s‟elaboren informes de
seguiment sobre la plantilla i retribucions.
Recollint definicions i pronunciaments d'institucions internacionals es defineix el
concepte d'igualtat retributiva com a igual retribució per un treball igual o un treball
al que se li atribueix igual valor. Des d‟aquesta perspectiva, constitueixen treballs
d‟igual valor aquells que els correspon un conjunt equivalent de requeriments
relatius a capacitats (titulació, coneixements, aptituds i iniciativa), esforç (físic,
mental i emocional), responsabilitat (de comandament de persones, sobre la
seguretat dels recursos materials i de la informació i sobre la seguretat i el benestar
de les persones).
Durant l‟exercici 2014 es constitueix un grup de treball integrat pels Serveis de
Recursos Humans i d‟Organització i Projectes de Millora, per l‟Àrea de Benestar i
Famílies, per la persona referent del Pla per a la Igualtat i per representants de les
organitzacions sindicals.
Durant l‟exercici 2015 el grup de treball elabora informes sobre la correcció de la
valoració dels llocs de treball base desenvolupats pel personal dels subgrups
A1/A2.
A partir de l‟ interpretació d‟aquests informes la corporació decideix :
1.
Modificar el criteri de discriminació salarial per raons de gènere i utilitzar el
criteri iniquitat salarial per excloure de l‟aplicació a determinats col•lectius (A1 de
Benestar Social i Salut i infermeres de Salut).
2.- Procedir a una aplicació parcial per col•lectius de les correccions salarials.
Donat que el pressupost destinat fins al moment no arriba per a la regularització
total de tot el col•lectiu afectat, decideix fer una aplicació selectiva per col•lectius.
Un primer col•lectiu es regularitzaria de forma immediata una vegada signat l‟acord.
La resta de col•lectius es regularitzaran quan hi hagi els diners necessaris per tot el
col•lectiu professional que queda pendent (com a mínim 4 anys).
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Atès que el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de Mesures Urgents en
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic,
imposa en el seu article 2, que durant l'any 2012 les retribucions del personal al
servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2011 en termes d'homogeneïtat per als dos períodes
de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat del mateix.
Aquest article té caràcter bàsic i es dicta a l'empara dels articles 149. 13 i 156 de la
Constitució.
No obstant això, com han fet les Lleis de Pressupostos Generals de l‟Estat,
s'estableix una excepció a aquesta prohibició d'increment retributiu: aquesta
prohibició s'entendrà sense perjudici de les adequacions retributives que, amb
caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de
treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau
de consecució dels objectius fixats al mateix. Els tribunals s'han pronunciat
reiteradament sobre aquest article acceptant només les pujades produïdes d'una
manera singularitzada i específica però no admetent pujades globals o
generalitzades per a tots els empleats.
En el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l‟Estat per l‟any 2016 es manté
l‟articulat.
•
Per a la interpretació d'aquesta excepció resulta d'especial interès la
sentència del Tribunal Suprem de 13 de novembre de 2008, que assenyala que
«caldrà distingir aquells augments que siguin generals i fruit de les negociacions
sindicals corresponents i aquells altres que es deriven d'un ajust necessari a dret,
doncs no pot negar-se-li a l'Administració que està subjecta a l'Ordenament Jurídic,
posar fi a la situació de desajustament amb el mateix en què pogués trobar-se».
•
La sentència d'instància, confirmada pel Suprem havia assenyalat que
“l'adequació retributiva que constitueix l'excepció als límits d'increments es produeix
bé per equiparació retributiva de determinats llocs a altres situats en la mateixa
posició de l'esquema organitzatiu que venien dotats de retribucions majors, donada,
entre d‟altres, per la incorporació de funcions noves als llocs de treball.
Conseqüentment, ens trobem davant una adequació retributiva de caràcter singular,
que és precisament la figura per la qual la Llei habilita l'excepció”.
•
L'article 37 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) estableix que la
determinació i aplicació de les retribucions complementàries és matèria que ha de
ser sotmesa a la negociació col•lectiva, conforme a les competències de cada
Administració i amb l'abast que legalment procedeixi en cada cas.
Atès que estem a punt de finalitzar l‟aplicació del conveni col•lectiu 2014-2016 i
encara no s‟ha començat l‟aplicació de les correccions salarials esmentades i es
continuen buscant excuses emparant-se en interpretacions legals per a no fer
l‟aplicació de la correcció salarial.
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Donat que d‟aplicar-se les correccions segons els criteris de la corporació, es
produirien greuges comparatius ja que de nou ens trobaríem amb col•lectius
afectats per la discriminació salarial que no serien regularitzats (A1 de Benestar
Social i Salut i infermeres de Salut).
Atès que el procediment d‟aplicació provocaria disfuncions importants a la plantilla
afectada ja que treballarien al mateix espai treballadors i treballadores amb la
mateixa categoria i amb funcions similars, situats en nivells retributius diferents,
traduint-se en sous diferents que es cobrarien durant almenys 4 anys.
Atès que de no aplicar la correcció salarial als col•lectius A1 es donaria la
circumstància que els A2 podrien tenir els mateixos sous o superiors als A1
provocant-se de nou un greuge comparatiu i una discriminació salarial greu.
Els grups municipals de ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu
proposen al Ple l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la correcció de la valoració de totes les places A1 i A2 de la
Regidoria de govern de Benestar Social per tal de corregir les desigualtats
retributives per raó de gènere detectades en concordança amb la definició que
estableix la igualtat retributiva com a igual retribució per un treball igual o un treball
al que se li atribueix igual valor.
SEGON.- Garantir que en el proper conveni s‟assumeixi pressupostàriament la
finalització d‟aquesta regularització salarial.
TERCER.- Traslladar aquests acords a les àrees municipals implicades, a la
comissió per la igualtat i a les seccions sindicals amb representació en aquest
Ajuntament.
MOCIÓ 20.- PER A LA PARALITZACIÓ DEL PDU GRAN VIA I PER A LA
PARTICIPACIÓ OBERTA AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.
Atès que el govern, en minoria, ha mostrat moltes presses per aprovar el
planejament proposat al Pla de desenvolupament Urbanístic de la Gran Via (d‟ara
endavant PDU Gran Via) per l‟ADU i el consorci de la gran via en un nou intent de
fer polítiques de “fets consumats”. Presses que són símptoma de la voluntat
d‟imposar criteris i models urbanístics parcials, unilaterals i sense cap mena de
debat plural amb veïns i veïnes, professionals independents, entitats i partits
polítics.
Atès que la figura del PDU és una figura que neix sense participació democràtica. El
PDU Gran Via - Cal Trabal no ha estat mai aprovat en un ple municipal i l‟està
impulsant unilateralment un únic partit polític en minoria, fet que posa en dubte la
legitimitat democràtica del planejament proposat.
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Atesa la manca de transparència i la parcialitat de l‟escassa informació pública de
l‟equip de govern envers la ciutadania del nostre municipi i dels territoris veïns
davant un PDU Gran Via afecta al 8% del territori de L‟Hospitalet de Llobregat i que
té un impacte enorme a nivell provincial, comarcal, municipal i de barri.
Atès que el Pla general metropolità (d‟ara endavant PGM), planejament urbanístic
vigent, és la base de l‟actual PDU Gran Via data de l‟any 1976, havent demostrat
ser una base obsoleta que no contempla ni soluciona les necessitats reals del
municipi ni de l‟entorn metropolità i necessita una revisió integral per fer ciutats i
municipis .
Atès que el PDU Gran Via, en la seva proposta actual, ignora i menysprea
absolutament estudis previs realitzats de manera participativa i/o per professionals
independents com són l‟estudi “anàlisi d‟alternatives i propostes per al
desenvolupament social i ambiental de la zona de Feixa Llarga – Cal Trabal al
municipi de L‟Hospitalet de Llobregat” encarregat per l‟oficina 21 i el “document de
referència per la modificació del PGM” emès per la Generalitat i creat l‟any 2009 per
la plataforma “SOS Cal Trabal, Salvem la zona Agricolha” (documents annexats a la
moció).
Atès el que recull el preàmbul de l‟avantprojecte de la llei „Arquitectura del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en
compliment de la directiva europea 2005/36CE del 7 de setembre de 2005 on diu
“La creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción
armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como
del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público” i la directiva europea
2014/24/UE del 26 de febrer de 2014 on defineix la necessitat de criteris ambientals
i socials per sobre dels motius estrictament econòmics en processos de licitació i
contractació públics.
Atès que el PDU Gran Via, tal com està plantejat actualment, respon a una voluntat
política merament estètica, a la voluntat de creació d‟una façana “cool” de la ciutat,
un aparador caríssim i buit de contingut que no té en compte les necessitats reals
de la ciutat plantejant la construcció de sostre terciari amb una volumetria molt
densa, quan a la ciutat hi ha zones industrials desmantellades i la plaça Europa
encara no s‟ha finalitzat.
Atès que el PDU Gran Via, en la seva proposta actual, és un intent més d‟edificar
els últims terrenys lliures del municipi, Cal Trabal i Can Rigal, seguint el
desenvolupament descontrolat i la voluntat manifesta de donar per acabada la
consolidació de la ciutat típica de les polítiques urbanístiques del Govern de la
ciutat.
Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, torna a repetir de manera
irresponsable el model de la Plaça Europa i dels projectes urbanístics previs a la
crisi actual, amb tots els seus errors. Fa servir un model de ciutat basat en el
paradigma que precisament ens ha portat a una crisi que encara estem patint, i que
precaritza les classes treballadores i enriqueix als especuladors.
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Atès que no hi ha un soterrament real de la Gran Via. No contempla el soterrament
de les vies del tren i per tant només soterra 400 metres dels 2.000 metres
aproximats que quedaran sense soterrar. D‟aquests 400 metres només una part
estarà coberta i serà per a poder accedir a una nova zona edificable més gran que
la plaça Europa i no pas per a comunicar els hospitals entre sí. La Gran Via
continuarà sent una barrera pels veïns de Bellvitge ja que el soterrament és parcial.
Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, no desapareix la
subcentral de transformació situada a la zona agrícola i suposa un element de
contaminació electromagnètica, posa en perill la biodiversitat i fa de barrera d‟accés
a la zona agrícola.
Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, és un pla desmesurat que
proposa construir 26 gratacels. 13 gratacels a la zona agrícola (7 gratacels es fan al
sud de Cal Trabal i 6 al nord) i altres 13 al voltant de la zona sud de Gran Via.
L‟Hospital de Bellvitge queda envoltat de gratacels. Es construiran 3 gratacels al
voltant de l‟hospital que li treuran visió i que no tenen previst cap ús sanitari. No hi
ha garantit cap ús relacionat amb la sanitat o el sector biosanitari en cap dels 26
gratacels previstos però si la creació de nous edificis hotelers.
Atès que El camí d‟accés al riu desapareix suposarà passar entremig dels gratacels
i seguirà el mateix traçat per sota els ponts. Un accés al riu completament
desnaturalitzat.
Atès que el PDU Gran Via té un impacte molt negatiu en el medi ambient de la zona
i no soluciona cap de les problemàtiques actuals, només les agreuja. La
biodiversitat de la ciutat es veurà greument afectada. La zona agrícola i el riu
Llobregat són els espais de la ciutat on trobem més varietat d‟espècies (més del
80% dels vertebrats catalogats a la ciutat). L'any 2011, la zona agrícola de
l'Hospitalet va ser declarada Important Bird Area. el PDU Gran Via no té en compte
la salut de les persones, no soluciona la pèssima qualitat de l'aire de la zona i no
preveu cap mesura per a disminuir la contaminació en una àrea especialment
sensible per la presència de dos centres hospitalaris i no proposa cap tipus e
compensació ambiental ni pels danys ambientals que es causen directament sobre
la biodiversitat i l'aqüífer.
Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, implica una important
pèrdua de patrimoni natural, agrícola i arquitectònic per la disminució de la zona
agrícola i la falta de concreció de l'ús que es farà del parc. Es consolida la pèrdua
definitiva d'espai agrícola al voltant de la masia de ca l'Esquerrer amb la construcció
de 6 gratacels, la masia de la Torre Gran queda fora de l'àmbit del pla i no es
restaura i la masia de cal Masover Nou, en molt mal estat actualment, quedaria a
l‟ombra dels gratacels de la zona sud de Cal Trabal.
Atès que el PDU Gran Via, en el seu plantejament actual, suposa una greu alteració
del paisatge. Els veïns de Bellvitge i de tota la ciutat i els pacients de l'Hospital de
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Bellvitge ja no veuran el mar o l'horitzó, veuran gratacels. La reivindicada última
zona agrícola de L‟Hospitalet de Llobregat desapareixerà en format de parc urbà.
Per aquests motius els grups municipals d‟ICV-EUiA-PiratesE i CUP-Poble Actiu
proposem al ple l‟adopció del següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez i amb 3 vots d’abstenció, dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín,
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Aturar el PDU Gran Via.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del REGIDOR NO ADSCRIT, Sr.
Rafael Jiménez Ariza; amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez i de la REGIDORA NO ADSCRITA, Cristina Santón
Ramiro i amb 3 vots d’abstenció, dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín,
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Realitzar un Estudi global de necessitats i potencialitats
supramunicipals, municipals i del barri, de la ciutat i de l‟àrea metropolitana en el
qual es respectin les prioritats dels barris de L‟Hospitalet de Llobregat i dels
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municipis veïns que serveixin com a base per una ordenació del territori
sostenible, justa i verda. Aquest estudi es farà de manera participativa, seriosa,
realista i pluridisciplinària i inclourà com a fonamentals les reivindicacions
històriques de plataformes ciutadanes, veïns i veïnes de L‟Hospitalet (protecció
zona agrícola, participació amb terrenys al parc agrari, recuperació de masies,
soterrament de vies, gran via i línies elèctriques, etc.). Aquest estudi es
realitzarà per part de personal tècnic propi de l'Ajuntament amb el suport i
seguiment d'una comissió plural formada per entitats, veïns i veïnes,
representants polítics i professionals independents). Per realitzar l‟estudi es
desenvoluparan processos participatius presencials (consells de districte,
assemblees temàtiques o altres formats a definir per la comissió) amb veïns i
veïnes i amb altres municipis i s‟obriran espais online amb la finalitat de
recopil•lar propostes, etc. Es garantirà la participació democràtica, l‟equitat i la
transparència en la selecció o rebuig de les propostes presentades.
c) Ha estat rebutjat el punt TERCER amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del REGIDOR NO ADSCRIT, Sr.
Rafael Jiménez Ariza; amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez i de la REGIDORA NO ADSCRITA, Cristina Santón
Ramiro i amb 3 vots d’abstenció, dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín,
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Crear un procés participatiu clar i transparent amb la realització d‟un
concurs públic d‟idees per a la zona que estigui basat en l‟estudi de l‟acord
segon amb un jurat plural i mustidisciplinar i que com a part important d‟aquest
jurat es realitzi una consulta ciutadana al barri i a la ciutat. on les veïnes i veïns
puguem decidir.
d) Sotmetent-se a votació el punt QUART es produeix un empat de 12 vots a
favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i de la REGIDORA NO ADSCRITA,
Cristina Santón Ramiro; 12 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea
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Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez i del REGIDOR NO
ADSCRIT, Sr. Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d’abstenció, dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín.
De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple, es produeix
una segona votació resultant rebutjat el punt QUART amb 13 vots en contra
dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 11 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez i amb 3 vots d’abstenció, dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín, assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat a FAAVV de L‟Hospitalet, Associacions de veïns de la
ciutat, AMB, Parlament de Catalunya, Departament de Territori i sostenibilitat,
Depana, Associació PerseuLH, Ateneu de Cultura Popular, Assemblea de Cal
Trabal, Centre d‟estudis de L‟Hospitalet, COAC, Agrupació d‟urbanistes del
COAC, Ajuntaments de Cornellà, el Prat, Barcelona, Sant Just Desvern,
Esplugues, Sant Joan Despí, Gavà i Viladecans.
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.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 21 i 22, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació, Sr. Graells.
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SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, jo em referiré a la moció que parla del reconeixement a l‟impuls de
l‟aprenentatge-servei a la ciutat de l'Hospitalet, i és que el passat 21 d‟abril
l‟Associació Internacional de Ciutats Educadores, conformada per 472 ciutats...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells, jo esperaria un moment a que surti la gent que se‟n va, perquè hi ha un
soroll i no se sent. Sí, ja pot continuar.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Deia que el proppassat 21 d‟abril, l‟Associació Internacional de Ciutats Educadores,
conformada per 472 ciutats del món, va anunciar que la ciutat de l'Hospitalet de
Llobregat juntament amb una ciutat finlandesa i una altra de surcoreana, perquè
són tres guardons els que atorga cada celebració d‟aquest Congrés de Ciutats
Educadores, la nostra ciutat ha estat distingida amb el premi “Ciutats Educadores”
pel projecte impuls de l‟aprenentatge-servei a la ciutat de l'Hospitalet, com a eina de
convivència, cohesió social i participació. Hem de dir que aquest premi es lliurarà a
la ciutat de Rosario, en el marc del XIVè Congrés de Ciutats Educadores,
precisament aquesta setmana, i concretament el premi es lliurarà aquest dissabte.
En aquesta moció el que fem és, evidentment, felicitar-nos tots plegats, perquè jo
crec que és un reconeixement a la ciutat de l'Hospitalet, a la seva comunitat
educativa, a tot el teixit associatiu, i jo diria del tercer sector que és potentíssim, tal i
com després quedarà palès, doncs és una felicitació, per tant, col·lectiva. També
reconeixem el treball realitzat pel grup promotor de l‟aprenentatge-servei, els equips
tècnics i polítics, els centres educatius i les entitats socials i de lleure, pel impulsar
aquesta bona pràctica. Sobretot també felicitem als alumnes i al professorat de la
ciutat pel seu compromís social i la innovació pedagògica realitzada a través
d‟aquest projecte.
L‟aprenentatge-servei forma part clarament del que seria un dels elements més
potents del que és el concepte ciutat educadora, que és aprofitar el currículum, el
que fan els nostres alumnes, els seus continguts educatius, per al mateix temps fer
un servei a la comunitat. És una font d‟innovació educativa, perquè de fet posem en
pràctica allò que aprenen els alumnes, a un projecte, en aquest cas, solidari, és a
dir, apliquen els coneixements, sigui pintar un mural, sigui ajudar, doncs a una altra
escola d‟una etapa inferior, sigui elaborar materials que pugui fer servir una llar
d‟infants, és a dir, el que fem és posar en pràctica els coneixements.
Per tant, això és un aprenentatge des del component competencial, per tant, és
innovador, renova les pràctiques educatives i, al mateix temps, es treballen els
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valors, els valors de la solidaritat, del servei a la comunitat, etc. Augmenta
l‟autoestima dels alumnes, poso a tall d‟exemple un projecte fantàstic que és en una
unitat d‟escolarització compartida, que són aquells alumnes que no s‟adapten a
l‟institut o al centre concertat, i se‟n van a un centre fora de l‟aula, són aquells
alumnes que el sistema ha rebutjat, doncs hi ha una experiència aprenentatgeservei d‟aquests alumnes que fan un servei a una altra escola, fan un servei a la
comunitat, els resultats han estat fantàstic, perquè es reconeix a l‟alumne, la seva
autoestima, etc.
Per tot plegat, entenem que aquest és un guardó, primer important, que situa
l'Hospitalet en el món, i en segon lloc, el que es premia és la solidaritat, el treball, la
innovació educativa, els valors de l‟educació i els valors de la solidaritat social. Són
106 projectes que s‟han tirat endavant a la ciutat en aquest curs, o sigui, cada curs
106 projectes, 2.000 infants i joves que han participat, 44 centres educatius, 70
entitats socials i d‟educació en el lleure, aquesta cosa que a vegades estem posant
en qüestió i a vegades sota sospita, i a mi em sap molt greu, aquestes 70 entitats
sense elles, evidentment, no haguéssim tingut, sense elles i sense el treball dels
centres, no haguéssim tingut aquest reconeixement internacional. Els dotze serveis
municipals que intervenen, perquè evidentment són àrees diferents les que
intervenen i, per tant, és un tema de globalitat de tot l‟ajuntament.
Bé, aquest regidor ho ha expressat amb tot l‟entusiasme, perquè realment és una
cosa il·lusionant per a tots, i evidentment serà un honor poder recollir aquest guardó
en nom de tot el que aquí es representa i que hem esmentat. Jo només voldria
acabar que aquest projecte també honora una figura, una gran pedagoga que va
tenir aquesta país, que és la Marta Mata, que precisament ara celebrem el desè
aniversari de la seva mort i que va ser una de les impulsores de les ciutats
educadores i, precisament, del naixement d‟aquesta xarxa de ciutats educadores
arreu del món, que aplega, com deia abans, més de 400 ciutats. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, per la moció número 22. El proppassat mes de març, entre els dies 14 i 18, van
tenir lloc a Barcelona les jornades mundials sobre resiliència, hospiciades per ONU
Habitat. En aquestes jornades, en les quals va participar aquest ajuntament, es va
prendre, entre d‟altres acords, es va fer una declaració sobre la resiliència urbana
en el conjunt de les ciutats del món.
Per aclarir o perquè tots tinguem clar quan parlem d‟això què estem dient, he
buscat alguna definició per veure que fos comprensible el concepte, i en clau
d‟organitzacions o de clau social col·lectiva, com podria ser una ciutat, diu que la
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resiliència és la capacitat d‟afrontar l‟adversitat sortint enfortit i assolint un estat
d‟excel·lència.
Aquest és l‟objectiu que de cara a les properes cimeres humanitàries mundials, que
s‟ha de celebrar a Istanbul, i la tercera conferència de les Nacions Unides sobre
l‟habitatge i desenvolupament urbà sostenible, que celebraran, com deia, abans de
final d‟any.
Aquesta declaració el que vol posar l‟accent és, en moments de dificultat, en
moments de crisi, en moments on la societat està patint greus estigmes i greus
problemes d‟identitat i, sobretot, de solidaritat, entre els diferents pobles, que
siguem capaços de generar un efecte col·lectiu d‟enfortiment social, perquè entre
tots siguem capaços, en aquest moment, de sortir d‟aquesta crisi, d‟aquest moment
socialment tan crític, ho puguem fer, en la mesura del possible, sense que ningú es
quedi en un costat.
Per tant, del que es tracta és d‟enfortir-nos tots plegats socialment, col·lectivament,
per ser capaços de tirar endavant les nostres ciutats, no per les ciutats en sí mateix,
sinó pels seus ciutadans i ciutadanes.

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

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

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en primer lloc, en relació a la 21, volem transmetre tot el nostre agraïment i
admiració a les entitats socials, escoles, instituts, mestres i professors i professores,
que han fet possible la posada en marxa i el desenvolupament d‟aquest programa,
a L‟Hospitalet.
Però no voldríem passar per alt una part del primer acord que diu literalment:
“Reconèixer el treball realitzat pel grup motor ApS de l‟Hospitalet, els equips tècnics
i polítics...” Bé, sota el nostre punt de vista, els i les responsables polítiques han de
tenir actitud de servei públic i, per tant, no entenem perquè el govern necessita que
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la resta de partits de l‟oposició, reconeguin la seva feina política constantment, seria
diferent si una altra administració o institució volgués reconèixer, des de fora, la
tasca feta per l‟àrea d‟Educació, per exemple, d‟aquest ajuntament, durant tots
aquests anys.
Tornem a tenir la sensació que el govern de la ciutat utilitza qualsevol excusa per
fer promoció partidista de la seva gestió, que inclou decisions i polítiques positives,
lògic i normal després de 38 anys d‟ininterromput govern del PSC a l'Hospitalet. I
sobretot, tenint en compte un altre cop la proximitat d‟unes noves eleccions estatals
i l‟aprofitament que fa el PSC de qualsevol oportunitat de promoció de la seva
gestió des de les pròpies institucions, de totes.
En relació a la 22, també votarem a favor, les votarem a favor les dues, què hem de
fer, cada cop més sentim a parlar de la resiliència com un concepte aplicable als
estudis urbans. El terme fa referència a la capacitat d'un territori, una ciutat, un
barri, una comunitat, per fer front a una amenaça externa. Les catàstrofes naturals,
huracans, inundacions, terratrèmols, o l'esgotament de recursos naturals, com
petroli o l'aigua, són potser els casos més significatius.
Més recentment, però, el terme s'ha relacionat també amb les conseqüències de la
crisi econòmica-financera. Els analistes ens diuen que les ciutats i els barris
resilients són aquells que millor han resistit els impactes de la crisi, o els que han
sabut adaptar-se al nou escenari, mentre que els estrategues ens adverteixen que,
d'ara endavant, hem de construir entorns urbans resilients i intel·ligents, que siguin
capaços d'anticipar-se a les futures pertorbacions.
Des dels seus orígens en l'ecologia, on s'associa la resiliència d'un ecosistema amb
la seva capacitat per retornar al seu equilibri inicial, el terme ha evolucionat i ha
incorporat la idea de l'adaptació. És a dir, ser resilient no només vol dir resistir
davant d'un canvi, sinó també adaptar-se al nou escenari, assolint un nou equilibri
que mantingui les funcionalitats del sistema. Aplicar aquesta noció de la resiliència
a les ciutats, tal i com fan els discursos dominants d'institucions com el Banc
Mundial o la Comissió Europea, però també moltes de les ciutats que han
incorporat el concepte en la seva planificació estratègica, com Londres, Leeds o
Hong Kong, entre d'altres, implica dues grans assumpcions.
S'assumeix primer, que existia un equilibri econòmic i social desitjable abans de la
crisi i, segon, que és possible o bé retornar a aquesta situació, persistir, per tant, o
bé assolir un nou equilibri, diversificació dels sectors productius, noves formes de
relació entre Estat, mercat i societat civil, etc, sense posar en dubte les bases, els
valors i les funcions del sistema, l‟adaptació. Entesa així, la resiliència ens pot
abocar cegament a retornar a aquell model de ciutat en el qual hi resideixen,
precisament, les causes de la bombolla immobiliària i de la posterior crisi
econòmica-financera. Només des d'una repolitització del concepte, qüestionant-nos
la seva finalitat en cada cas i obrint el debat sobre quin model de resiliència volem,
podrem anar més enllà d'aquesta visió restrictiva.
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Des d'aquesta perspectiva, no ens podem preguntar només quins són els factors de
resiliència urbana d'un o altre territori, sinó que ens hem d'interrogar també sobre
els objectius, els valors, els guanyadors i els perdedors que hi ha al darrere de cada
model de resiliència. Només així podrem donar cabuda a una resiliència realment
transformadora, que vagi més enllà de la persistència i l'adaptació, i aposti per una
transformació profunda del sistema, del model de ciutat i de les funcionalitats
associades a l'etapa pre-crisi.
Certament, estudis com el "Barris i Crisi" impulsat per l'IGOP, demostren que la crisi
no ha afectat per igual a tots els territoris i que, efectivament, hi ha uns barris que
són més resilients que d'altres. Factors com les pròpies característiques sòciourbanes d'un barri, les inversions públiques rebudes, l'històric de mobilització veïnal,
la capacitat de col·laboració entre els actors governamentals i no-governamentals, o
la construcció d'un sentiment d'orgull de barri, són, en efecte, factors de resiliència
urbana que expliquen que mentre uns territoris han vist multiplicar la seva
vulnerabilitat, més atur, més desnonaments, més exclusió social, més problemes de
convivència, etc, altres han tingut una major capacitat per contenir els efectes de la
crisi.
Ben segur que podem aprendre molt dels factors que expliquen la resiliència de
barris com Bellvitge, per exemple, Pardinyes de Lleida o Santa Eugènia de Girona.
Ara bé, ¿són factors que ens condueixen a un canvi de model? ¿Qüestionen les
funcionalitats del sistema? ¿Són replicables en l'actual context post-crisi? ¿No serà
que les dinàmiques transformadores no es donen en aquests barris resistents, sinó
que es produeixen a partir de l'auto-organització ciutadana en barris com exemple
Ciutat Meridiana de Barcelona?
Potser és en els barris més vulnerables on, precisament per la magnitud dels
impactes de la crisi i per la incapacitat de les institucions públiques per fer-hi front,
trobem pràctiques alternatives, socialment innovadores, basades en la solidaritat i la
cooperació, que poden alimentar un nou model de resiliència realment
transformador. Potser és l'actual context post-crisi el que pot fer emergir noves
oportunitats, noves eines i noves alternatives per respondre, qüestionar i
transformar el projecte neoliberal avui encara dominant.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència donarem suport a les dues mocions, la 21 i la 22. Quant a
la 21, sempre és d'agrair que activitats que s'impulsen des d'aquest consistori siguin
reconegudes pel seu èxit en l'àmbit internacional. A més, si aquestes iniciatives
estan vinculades a l'ensenyament i la conscienciació dels alumnes de la nostra
ciutat, encara podem estar més orgullosos. Com és evident, votarem a favor
d'aquesta moció, però volíem fer un incís en un dels acords, concretament en el
punt cinquè, on es demana al govern municipal continuar amb aquesta tasca.
Entenem que el grup dels socialistes vulguin demanar a les escoles que segueixin
amb aquesta bona feina, però ens resulta estrany que els membres del govern
s'instin a si mateixos.
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Quant a la moció del suport a la declaració sobre la resiliència urbana de Barcelona,
estem completament d'acord amb els punts que planteja la Declaració de
Resiliència Urbana, ja que la capacitat d'adaptació de les administracions públiques
a noves realitats, és clau per abordar els conflictes i problemes que planteja la
nostra societat. Esperem que el govern d'aquesta ciutat, que ens presenta aquesta
declaració, compleixi amb l'aplicació de tots els seus punts i treballi per fer un
ajuntament més transparent.
En més d'una ocasió, tant nosaltres, com la resta de l'oposició, hem demostrat el
nostre compromís envers les polítiques de transparència i rendiment de comptes
cap a la ciutadania. Així, des de Convergència votarem a favor d'aquesta moció
recordant al govern de la ciutat que, abans d'anar a altres administracions i governs
a buscar suports, atengui els acords als quals ha arribat a través de les mocions
presentades en aquest ple i que, des de fa mesos, resten a l'espera de la seva
execució.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bona tarda, des d‟Esquerra volem sumar-nos al reconeixement i felicitació a tots els
alumnes, professorat i totes les persones, escoles i entitats implicades impulsores
del projecte aprenentat-se-servei a la ciutat de l'Hospitalet. És just reconèixer quan
s‟estan fent les coses i els reconeixements a l'Hospitalet com a ciutat educadora ho
demostren. Esperem que el Pacte per l‟educació contribueixi a seguir impulsant
aquesta feina ben feta, tant d‟institucions, com escoles, professorat i alumnes, en
els propers 10 anys. I per tant, votarem a favor.
Respecte a la moció de suport a la Declaració sobre resiliència urbana, saludem
aquesta iniciativa i desitgem que els compromisos adoptats es portin a terme de
manera efectiva, en quant a la implementació dels objectius, transparència i
rendiments de comptes, en el marc de la resiliència, la solidaritat i la sostenibilitat.
Votarem a favor també. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la 21, pensamos que el ámbito local es el espacio idóneo para crear
redes ApS, a través de una educación responsable de la formación de individuos
comprometidos con su sociedad, en contacto con su comunidad, para atender
necesidades y reivindicaciones. Este es el objetivo que entendemos se ha de lograr
con el proyecto puesto en marcha y que ha obtenido reconocimiento el pasado 21
de abril, como premio de ciudad educadora.
Desde el grupo Popular deseamos expresar nuestra satisfacción, felicitar y
reconocer el trabajo llevado a cabo por los profesionales, alumnos y todos los
equipos implicados, centros y entidades sociales que están impulsando este
proyecto en nuestra ciudad.
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También desde el punto de vista de la liberación económica, pensamos que los
buenos proyectos de aprendizaje-servicio generan un beneficio para el entorno y la
sociedad, a través del conocimiento, formar a jóvenes solidarios e implicados en la
producción cultural, en la defensa de las costumbres, en el cuidado del
medioambiente, de sus mayores, aporta desarrollo y favorece la identidad de los
valores locales.
Promover la participación responsable e informada, de las grandes decisiones
colectivas y de la gestión de lo público y los privado, con comportamientos éticos,
también debe formar parte de ese objetivo, de este y de nuevos proyectos, ello
propiciará una mejora de las condiciones y posicionamiento de los distintos actores,
para formar parte del proceso participativo en la decisión local, con transparencia,
legitimidad y responsabilidad, en el ejercicio de la representación pública.
Respecto a la siguiente moción, la aprobaremos, la votaremos a favor, no haremos
una definición, ahorraremos la definición de resiliencia, pero sí nos enfocaremos en
un aspecto, que es que no sabemos las implicaciones económicas y las
afectaciones locales de este proyecto. ¿Qué hay detrás de esta declaración? Que
es una declaración obviamente de intenciones ¿qué hay detrás en nuestra ciudad?
Desearíamos antes conocer cómo desean promover la resiliencia en Hospitalet, en
la problemática local, cómo se piensa desarrollar una ciudad más resiliente y
reforzar la autonomía de nuestra comunidad social. Es cierto que se está
sustituyendo en la actualidad el término sostenibilidad por resilientes, cuando
adjetivamos a las ciudades, pero desearíamos profundizar más en nuestro modelo
local. Gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor de les dues mocions, la 21 i la 22, no farem gaires comentaris,
perquè ja s‟ha explicat, bé, és una felicitació i una declaració i ja s‟ha explicat
àmpliament com és. Només sumar-nos a la felicitació a tota la comunitat educativa i
als agents socials que hem treballat en aquest projecte durant tants anys, per
arribar a aquest nivell d‟excel·lència, i demanar que es continuï treballant en
aquesta línia, donar impuls a aquests projectes comunitaris, perquè per a la nostra
societat són un factor molt important de cohesió social. Només sumar-nos a la
felicitació i votar a favor les dues mocions. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros votaremos a favor de las dos mociones.
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SRA. ALCALDESSA
Ja està? Molt bé, Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Em sap greu que el Sr. Jordi Monrós no hi és, però el punt cinquè diu: “Demanar al
govern municipal i als centres educatius, que segueixin impulsant l‟aprenentatgeservei a la nostra ciutat”, evidentment, els protagonistes són els centres, però no
ens enganyem també que l‟àrea d‟Educació, el govern en definitiva, dóna, diríem,
cobertura, suport i, per tant, l‟aposta ha de ser, perquè si no perdrien, evidentment,
recursos els centres, en posar en contacte, en d‟alguna manera aconseguir crear
una xarxa, i aquesta xarxa s‟ha de liderar i s‟ha de treballar i, per tant, en aquest
sentit, ho posàvem.
I després, en el punt, nosaltres, de tota manera, ja s‟aprova, però tampoc ens
costaria res treure en el punt de felicitar als equips tècnics i polítics, treure polítics
tampoc ens importaria, perquè tampoc no necessitem felicitacions, diríem, per part
nostra, per tant, si es treu el terme polítics no tenim cap inconvenient en que es
tragués, perquè jo crec que en el fonamentalment a qui hem de felicitar és a qui han
treballat i, sobretot, als centres i a la xarxa social que tenim a la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si..., han votat a favor tots els grups en aquesta moció?

SRA. SECRETÀRIA
La moció està aprovada per unanimitat, hi ha una proposta d‟esmena que l‟ha
d‟acceptar el grup proponent.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Era per part del representant de la CUP-Poble Actiu, que ara tampoc hi és.

SRA. ALCALDESSA
Bé, en tot cas, a veure, jo crec que aquesta és una moció que el que vol és, en
definitiva, posar en valor el treball dels joves, el treball dels instituts, dels centres
educatius, de les entitats que donen suport, també dels centres de gent gran, per
tant, de tot el conjunt de ciutadans i d‟entitats de la ciutat que gràcies a aquestes
iniciatives que, evidentment, com no pot ser d‟una altra manera, surten de l‟àrea
d‟Educació i també d‟una aposta política i tècnica, evidentment, de l‟àrea
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d‟Educació, des de fa ja sis anys, doncs hem pogut donar una cobertura a milers. El
Sr. Graells deia que han estat 2.000 en aquest curs, 44 centres, per tant, milers de
nois i noies que, gràcies a aquest aprenentatge-servei, han sortit a la comunitat,
han fet un servei per a la gent gran, per a les persones amb disminució, treballant
també amb els centres, no només educatius, sinó també de lleure, etc.
Per tant, crec que és una molt bona notícia aquest premi, jo crec que ens hem de
felicitar tots plegats, crec que és un instruments fantàstic de transformació personal
i col·lectiva i de cohesió social, per tant, jo crec que, més enllà de la proposta, i ara
que s‟incorpora el Sr. Giménez, doncs trauríem aquesta explicitació dels polítics i
deixem que la felicitació sigui per tothom que ha participat en aquest projecte i, bé,
traiem la part política, traiem “i polítics”, perquè ningú pensi que utilitzem això per
donar-nos..., bé, ja es llegirà l‟Acta del Ple.
Molt bé, en tot cas, reitero la felicitació i, Sr. Graells, faci extensiva la felicitació de
tot el Consistori, a tots els tècnics que han treballat al llarg d‟aquests sis anys en
aquest projecte.
Molt bé, quedarien aprovades, per tant, les dues mocions, la número 21 i 22, i
passaríem a la número 23, presentada per Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21 i 22, adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 21.- DE RECONEIXEMENT A L’IMPULS DE L’APRENENTATGESERVEI A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” en l‟acord Primer de la part dispositiva ja incorporada, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
ATÈS que la ciutat de l‟Hospitalet de Llobregat s‟adhereix l‟any 1993 a l‟Associació
Internacional de Ciutats Educadores i a la seva carta fundacional.
ATÈS que, després d‟un llarg procés participatiu, l‟Hospitalet aprova el Projecte
Educatiu de Ciutat l‟any 2010 amb cinc línies estratègiques d‟actuació: acollida i
cohesió social, participació activa i associacionisme, mitjans de comunicació i
educació, aprofitament dels equipaments per a ús ciutadà i ús de l‟espai urbà.
ATÈS que en el mandat 2007-11 la ciutat es planteja com a objectius educatius la
millora de l‟èxit escolar, la reducció de l‟abandonament prematur i l‟absentisme, la
millora de la convivència als centres i l‟obertura dels centres educatius al seu
entorn, la creació d‟àmplies xarxes educatives i l‟apropament dels infants i joves al
seu barri.
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ATÈS que en el marc d‟aquests objectius es situen els plans educatius d‟entorn i el
projecte d‟orquestra a l‟escola impulsat per l‟Escola Municipal de Música Centre de
les Arts.
ATÈS que l‟any 2008, atenent als mateixos objectius i a proposta del Centre
Promotor ApS de Catalunya, de la Fundació Jaume Bofill, de la Facultat de
Pedagogia de la UB i del Departament d‟Educació de la Generalitat de Catalunya,
l‟Hospitalet accepta convertir-se en ciutat pilot en el programa experimental
d‟Aprenentatge-Servei.
ATÈS que l‟Aprenentatge-Servei és una metodologia pedagògica innovadora que
uneix en una sola acció l‟aprenentatge d‟una part del currículum de l‟alumne amb la
realització d‟un treball en benefici de la comunitat. Atès que aquesta metodologia fa
créixer els nostres infants i joves en valors, en afectivitat i empatia i, alhora, renova
pedagògicament les nostres aules i prestigia la imatge dels centres educatius i del
col·lectiu de joves de la ciutat.
ATÈS que després de set anys d‟impuls de l‟ApS a la ciutat, el curs 2014/15 s‟ha
aconseguit arribar a la implicació de 44 centres educatius i una setantena d‟entitats
socials i d‟educació en el lleure en aquest programa. Atès que moltes àrees i
regidories de govern de l‟Ajuntament també s‟han implicat en la creació d‟espais de
compromís per aquests joves en els camps de l‟educació, la cultura, el benestar
social, l‟espai públic i la sostenibilitat.
ATÈS que prop de 2.000 joves van participar el curs passat en els 106 projectes
estables d‟ApS organitzats pels centres educatius, entitats i serveis municipals i
avaluats pel Grup Motor ApS de l‟Hospitalet que conformen experts, representants
de la comunitat educativa, de les entitats socials i de lleure, la regidoria d‟Educació i
el Departament d‟Ensenyament.
ATÈS que el ple municipal va reconèixer el novembre de 2012 el treball fet a la
ciutat en el camp de l‟Aprenentatge-Servei i va apostar per continuar el seu impuls,
tal com també s‟ha expressat així en les diverses taules participatives del Consell
de Ciutat, del Consell Educatiu de Ciutat, del procés L‟H ON i del Pacte Local per a
l‟Educació Pública de l‟Hospitalet.
ATÈS que el treball realitzat a la ciutat i la coordinació de la xarxa temàtica d‟ApS
de la Red Española de Ciudades Educadoras (RECE) des de l‟any 2014, ha
convertit l‟Hospitalet en referent per a moltes ciutats europees com és el cas de les
ciutats integrants de la Xarxa Sirius que ha valorat el programa ApS com un factor
de cohesió social i d‟inclusió dels joves nouvinguts a la vida associativa del seu
barri.
ATÈS que diverses entitats han publicat documentals i llibres al voltant de
l‟experiència de l‟ApS a l‟Hospitalet, com és el cas del llibre “Aprenentatge servei a
l‟Hospitalet de Llobregat. Ens fa créixer” coordinat pel professor E. R. B. i editat el
2015 pel Centre d‟Estudis de l‟Hospitalet dins la col·lecció J. G. O..
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ATÈS que aquest curs escolar el projecte d‟Aprenentage-Servei Joves pel Barri de
l‟institut Margarida Xirgu i l‟associació educativa Itaca ha estat premiat per la Red
Espanyola ApS en el marc del Congrés celebrat a la ciutat de València el passat
desembre.
ATÈS que el passat dia 21 d‟abril l‟Associació Internacional de Ciutats Educadores
conformada per 472 ciutats del món va anunciar que la ciutat de l‟Hospitalet de
Llobregat, juntament amb una ciutat finlandesa i una altra surcoreana, ha estat
distingida amb el Premi Ciutats Educadores pel projecte “Impuls de l‟AprenentatgeServei a la ciutat de l‟Hospitalet com a eina de convivència, cohesió social i
participació” que es lliurarà, en la seva primera edició, el proper mes de juny a la
ciutat de Rosario en el marc del XIV Congrés de Ciutats Educadores.
Per tot l‟anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l‟Ajuntament
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reconèixer el treball realitzat pel grup motor ApS de l‟Hospitalet, els
equips tècnics, els centres educatius i les entitats socials i de lleure per impulsar
l‟Aprenentatge-servei a la ciutat de l‟Hospitalet.
SEGON.- Felicitar als alumnes i el professorat de la ciutat pel seu compromís social
i la innovació pedagògica realitzada a través dels projectes d‟Aprenentatge-Servei.
TERCER.- Agrair al Centre Promotor ApS de Catalunya, a la Fundació Jaume Bofill,
a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i al Centre de Recursos
Pedagògics de l‟Hospitalet el suport realitzat al llarg d‟aquests anys d‟aplicació del
programa.
QUART.- Agrair l‟aval al projecte presentat al premi Ciutats Educadores que van fer
arribar els centres i entitats educatives de la ciutat i de d‟altres poblacions, els
professors i experts de les universitats de Barcelona (UB i UAB), de Madrid (UAM),
Vic, La Rioja, Colòmbia, Xile, Mèxic, Argentina, Itàlia i USA i els responsables de la
Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, de la Generalitat
Valenciana i de la Xarxa Europea Sirius.
CINQUÈ.- Demanar al govern municipal i als centres educatius que segueixin
impulsant l‟Aprenentatge-servei a la nostra ciutat.
SISÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords als centres educatius de la ciutat, a les
entitats socials i d‟educació en el lleure que desenvolupen projectes d‟ApS a la
ciutat, al Departament d‟Ensenyament, al Centre Promotor ApS de Catalunya, a la
Red Española Aps i a les persones que han avalat el projecte presentat als premis
Ciutats Educadores.
MOCIÓ 22.- DE SUPORT A LA DECLARACIÓ SOBRE RESILIÈNCIA URBANA
DE BARCELONA.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que entre els dies 14 i 18 de març de 2016 es va a celebrar a la ciutat de
Barcelona la Setmana de la Resiliència (Barcelona Resilience Week).
ATÈS que aquest any s‟han de dur a terme la Cimera Humanitària Mundial a
Istanbul i la III Conferència de les Nacions Unides sobre habitatge i
desenvolupament urbà sostenible (Habitat III).
ATÈS que, amb la visió posada en ambdós importants esdeveniments, les ciutats –
entre les quals, l‟Hospitalet – representades a la Setmana de la Resiliència van
adoptar la Declaració sobre Resiliència Urbana (Barcelona Declaration On Urban
Resilience), que literalment diu:
Nosaltres, en representació de les ciutats que estan participant en els actes de la
Setmana de Resiliència de Barcelona; el paper de les quals és construir la nostra
resiliència en benefici dels nostres ciutadans; i que comparteixen l'objectiu comú
d'alçar la veu de ciutats en resposta als processos normatius globals, en la Cimera
Humanitària Mundial i l'Hàbitat III:
1. Ens comprometem a treballar conjuntament amb governs nacionals,
organitzacions supranacionals com la Unió Europea, la Unió Africana, ASEAN i
uns altres cossos intergovernamentals, sector privat, institucions de finances i
societat civil per crear una comunitat global forta i eficaç amb la que poder
donar suport i implementar una transformació ràpida cap a un desenvolupament
urbà resilient i a prendre en compte que l'ésser humà és al centre de
desenvolupament urbà;
2. A crear estructures actives així com condicions estructurals eficaces que realcin
la cooperació multilateral i la complementarietat entre governs nacionals,
organitzacions supranacionals, cossos internacionals i governs locals i
subnacionals, per a dotar de recursos suficients i implementar objectius
obligatoris per a ciutats resilients i assentaments humans a qualsevol situació
de risc, estrés o commoció, i instar a governs nacionals i altres actors amb
interessos internacionals, a emprendre totes les accions necessàries per
considerar que totes les accions exigides promouen necessàries per a
promoure la resiliència i continuar demostrant lideratge,
3. Ens comprometem a assegurar la transparència i a retre comptes de les
mesures de resiliència, establint i reforçant les iniciatives de nivell supralocals
per un compromís local i donar cobertura i capacitat d‟estructura per promoure
la resiliència local a nivell global;
4. Instar als governs nacionals a assegurar sinergies amb uns altres processos
multilaterals incloent-hi les agendes urbanes dins els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de
Desastres, la XXI Conferència de les Parts (COP21) de la Convenció Marc de
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les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i els compromisos emergents a la
Cimera Humanitària Mundial i l'Hàbitat III.
5. Compartirem el nostre know-how en l'explicació de plans d'acció de resiliència,
facilitant la participació dels actors interessats per construir capital humà i,
desenvolupar models de finançament alternatius per promoure la resiliència a
les ciutats,
6. Demanem als governs nacionals i entitats internacionals, llançar finançament
específic dins de nous o existents mecanismes financers i fons, per donar
directament suport a l‟acció local en relació a la integració, als impactes de la
migració, del canvi climàtic, a l‟escassetat de aigual, aliment, energia i altres
recursos, incloent-hi qualsevol estrés o commocions plausibles, per construir
ciutats resilients.
7. Instem a governs nacionals i cossos intergovernamentals a donar suport, a
facilitar i assegurar la integració vertical de les mesures de resiliència local, la
direcció i la informació dins dels procediments nacionals i practiqui, tenint en
compte l'experiència desenvolupada dels governs locals i regionals en una
resiliència mesurable, comunicable i verificable;
8. Convidem els Governs Locals i Nacionals, amb la vista posada a la Cimera
Humanitària Mundial i l'Hàbitat III, per emprendre tots els esforços necessaris
per ajudar Alcaldes i altres líders regionals en l'aplicació d'aquesta Declaració
adoptada en Barcelona, Espanya el dia 16 de març de 2016.
Per tot l‟anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l‟Ajuntament
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.– MANIFESTAR el suport d‟aquest Ajuntament a la “Declaració sobre
Resiliència Urbana (Barcelona Declaration On Urban Resilience)” reproduïda
anteriorment i que es va adoptar a Barcelona el dia 16 de març per part de les
ciutats representades a la Setmana de la Resiliència (Barcelona Resilience Week).
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, a la Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Federación Española de
Muncipios y Provincias, al Govern Espanyol, i i als membres del Consell de Ciutat
de l'Hospitalet.

CIUTADANS
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
número 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, per part de Ciutadans, per a la seva presentació.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Es una moción, como bien dice el título, para la implantación de
medidas para atender a las personas en situación de emergencia habitacional, en el
marco legal vigente. Todos hemos asistido, algunos con cierta perplejidad, estos
días al despliegue de medios, de lamentos, y sobre todo, al oportunismo, que yo
entiendo, político de la situación, no sin una parte de razón, evidentemente, los
lamentos tampoco son gratuitos.
Es cierto que nos hubiera gustado mejor que el Tribunal Constitucional, o sea, que
el partido del gobierno no hubiera llevado esto al Tribunal Constitucional, pero en
cualquier caso, lo ha hecho en una medida que entendemos que la Ley le permite.
Sabemos perfectamente que teníamos una herramienta más quizás, para poder
defender la emergencia habitacional, pero no es menos cierto que además se ha
hecho un uso electoralista por parte de algunos partidos también aquí, creo yo, en
este ayuntamiento, cuando nos hemos puesto al frente de una batalla, acaparando
portadas, rasgándonos las vestiduras, por lo mal que está el haber suspendido,
momentáneamente, esa Ley que nos permitía un instrumento más, para de alguna
manera intentar paliar la emergencia habitacional.
Pero hay quien ha hecho de esto también demagogia, diciendo que también se ha
prohibido, de alguna manera, el tema de la pobreza energética, eso no es cierto,
eso no se ha recurrido, sigue estando ahí ese instrumento. Por lo tanto, y esto se lo
he oído decir al Sr. Puigdemont, me sabe mal que se confunda al personal, una
cosa es la emergencia habitacional, que es lamentable que estemos en la situación
que estamos, y otra cosa es mezclarlo todo para confundir, para lanzar un grito,
como viene siendo ya perpetuo, en contra de lo que hace, y casi meterlo en el
marco de España, la España que está contra Cataluña, siempre se hace política
electoralista cuando llegan estos momentos.
Es cierto que estamos todos molestos con que una herramienta que teníamos ahí,
en este momento no la podemos utilizar, pero no es menos cierto que si queremos,
podemos atender la emergencia habitacional. En el 2007, la Ley 18/2007, nos da
herramientas para poder trabajar y no decir, como se suele decir, arrancada de
caballo y parada de burro, no tenemos porque pararnos, tenemos que seguir
trabajando en la lucha contra la emergencia habitacional, y parece ser que aquí lo
único que queremos es sacar rédito político por lo mal que lo ha hecho el gobierno,
que seguramente yo no estoy de acuerdo, pero en cualquier caso, lo hacía con un
criterio para que en este país no cada uno haga las leyes que le dé la gana, cuando
no tienen competencias muchas veces para entrar en ese tipo de leyes.
Hay que ceñirse a lo que es el marco competencial de cada administración, y
nosotros, los ayuntamientos y la Generalitat, tienen una herramienta que no la
utilizan, donde dice, y esto hace ya ocho o diez años que se puso en marcha, que
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tenemos que tener un 15% del parque de viviendas ¿se ha hecho algo? ¿tenemos
algunas? ¿se ha trabajado fuertemente en eso? También dice que nos da
instrumentos para los pisos que lleven, sin ninguna consideración, cerrados durante
más de dos años, entrar ahí a ver qué está pasando. A mí me da la sensación que
lo que queremos es permanente enfrentamiento y rasgarnos las vestiduras cuando
alguien mete la pata, y no atender a los instrumentos que tenemos para poder
evitar, en la medida de lo posible, y paliar eso.
Lo que hay que hacer es, de una vez por todas, seguir luchando para que
tengamos más herramientas, pero mientras tanto utilicemos las que tengamos, no
andemos haciendo demagogia electoralista, cuando nos da la sensación de que lo
que tenemos en la mano no lo utilizamos suficientemente. Por lo tanto, lo que
queremos nosotros con esta moción, es instar tanto a la Generalitat, como al
gobierno de la ciudad, a que ponga en marcha esas medidas, a que ponga en
marcha…, y le voy a decir una cosa, Sra. Alcaldesa, a nosotros no nos duelen
prendas en aprobar un documento, que aquí en este ayuntamiento se aprobó,
poniendo 300.000 euros para el tema de los bancos, para hacernos cargo de esas
viviendas que queremos poner ahí, porque los bancos han cedido y tal y tal, oiga,
vamos a parar eso, podemos seguir trabajando exactamente igual, la Ley puede
decir lo que quiera, pero en cualquier caso, si el banco está de acuerdo, siga
trabajando en eso, nosotros desde aquí le vamos a dar apoyo, siga trabajando
poniendo en marcha esa política que, con buen acierto, y este Pleno aprobó, para
que salga adelante.
Por lo tanto, lo otro no quita seguir trabajando, hay que quejarse, pero no sacar
rédito político, eso es lo que nos molesta, porque al final sólo se busca rédito
político en muchas de estas políticas, y lo que queremos es que nos olvidemos de
eso y que nos pongamos a trabajar en los instrumentos que tenemos. Tendrá
nuestro apoyo, Sra. Alcaldesa, en cualquier medida que usted tome para evitar que
en esta ciudad haya 150 familias sin vivienda, pero pongámonos con los
instrumentos que nos da el ámbito competencial que tenemos, la soberanía que
nos ha delegado las mociones que hemos hecho aquí y la que nos da la propia Ley
18 del 2007. Si alguien se molesta en leerla, verá que hay instrumentos ahí que nos
permiten, estoy convencido de que a veces, bueno, se quieren poner en marcha,
pero no, de lo que estoy convencido es de que no se trabaja suficientemente en
eso.
Y lo que quiero dejar bien claro, es que nosotros lo que queremos es que no nos
paremos, que sigamos trabajando en esa dirección y que, sobretodo, dejémonos de
hacer ya más portadas, más periódicos y más historias, y trabajemos de verdad en
lo que los ciudadanos quieren, en evitar que se queden familias en la calle,
utilicemos los instrumentos que tenemos, que son bastantes, porque si nos
molestamos en leer la Ley, veremos que tiene bastantes, y que tengo la sensación
de que no se están poniendo en marcha lo suficientemente. Por lo tanto, pido el
apoyo para esta moción, porque yo estoy convencido que todos los partidos de este
Pleno están de acuerdo en que hay que intentar paliar, en la medida de lo posible,
la emergencia habitacional, y sobre todo, no hagamos demagogia diciendo que por
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cual de no sé quién, del gobierno de España, no tenemos herramientas para
trabajar, tenemos quizás una menos, pero tenemos suficientes.
Pongámonos en marcha y sobre todo démosle el apoyo aquí al ayuntamiento,
cuando toma medidas como esta de los 300.000 euros, sí que hay una crítica ahí
también, porque, por ejemplo, hay por ahí una partida de 125.000 euros, que se ha
puesto para el servicio de acogida de alojamiento de universitarios, profesores e
investigadores, que nos parece que esa partida, a nuestro modo de ver, esto
debería de estar en el otro lado, en el lado de la emergencia habitacional, porque
nos da la sensación de que estos señores no necesitan tanta ayuda, los señores
que vienen aquí con sus puestos de trabajo, a trabajar, y que de alguna manera se
lo damos a una empresa para que les busque en qué vivienda van a estar o que les
busque piso y demás.
Oiga, dediquémoslo a la emergencia habitacional, nos parece mucho más correcto,
sí Sra. Alcaldesa, no sople, es lo que pensamos, no sople, porque claro, es que las
muecas que usted hace dan a entender que no está usted de acuerdo, pues dígalo,
dígalo después si no está de acuerdo. Pero hombre, me da la sensación que
nosotros estamos aquí…

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García, mire, yo le respeto totalmente lo que usted está diciendo y yo
puedo hacer lo que considere, yo no he dicho nada Sr. García…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Usted está haciendo muecas de desaprobación ¿le parece bien?

SRA. ALCALDESSA
Mire, usted haga su discurso y a mí déjeme tranquila, que yo no le he dicho nada.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Está muy feo que haga usted eso Sra. Alcaldesa, cuando le estoy dando el apoyo
para que usted lleve esas políticas adelante, pero al mismo tiempo le tengo que
criticar que hay políticas que no nos gustan porque se gasta dinero en sitios que
podríamos…, o sea, es cuestión de prioridades, usted tiene esa prioridad, nosotros
pensamos que se puede emplear ese dinero en otras cosas. Por lo tanto, le reitero
nuestro apoyo para trabajar con las herramientas que tenemos y menos ir por ahí a
la prensa haciendo electoralismo y más trabajar en lo que hay que trabajar. Por lo
tanto, espero que ustedes sean consecuentes con lo que dicen aquí y voten a favor
de esta moción.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno, si precisamente se hizo una ILP y se aprobó una Ley 24/2015, es porque la
Ley del 2007 era insuficiente, se consideraba muy poco eficiente en la lucha contra
la pobreza energética y contra la emergencia habitacional. Sólo un apunte, el mes
pasado el Sr. Miguel García acusaba al PSC de electoralismo político cuando
presentó una moción rechazando el recurso de inconstitucionalidad de la Ley
24/2015, alegando, literalmente, la proximidad de las elecciones, bueno, creo que
más próximas están ahora que el mes pasado cuando usted precisamente se
quejaba de esto, y ahora nos viene con una moción totalmente estética, pidiendo
que se cumpla la Ley de 2007 que está vigente y que ya se cumple. Pues muy bien,
cúmplase la Ley y votamos a favor.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, des del grup municipal de la CUP-Poble Actiu votem a favor de la moció per a la
implementació de mesures per atendre a les persones en situació d‟emergència
habitacional, presentada pel grup municipal de Ciutadans i voldríem exposar
algunes consideracions al respecte.
Al nostre entendre, l‟Ajuntament de l‟Hospitalet hauria de desenvolupar un
programa marc d‟habitatge. Un programa marc és un instrument de gestió que ens
permet identificar les necessitats en un determinat àmbit, posteriorment determinar
quins recursos són necessaris per fer front a aquestes necessitats, ordenar
diferents tipus de mesures per afrontar les necessitats detectades, establir un
calendari d‟aplicació d‟aquest programa i un pressupost. I també definir un sistema
d‟avaluació per mesurar el grau d‟acompliment dels objectius d‟aquest programa
marc.
En l‟àmbit de l‟habitatge un programa marc d‟habitatge per al municipi de
l‟Hospitalet podria contemplar diferents fórmules d‟accés a l‟habitatge com ara: la
masoveria urbana, la tinença o propietat compartida i la tinença o propietat
temporal, el desenvolupament de programes per afavorir les cooperatives
d‟habitatge social, l‟autoconstrucció, la cessió d‟ús, per exemple. Garantir l‟accés a
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l‟habitatge, potenciar el lloguer social, públic i assequible per a tothom, crear una
borsa municipal de lloguer social, són objectius que hauria de contemplar també
aquest programa marc d‟habitatge.
Un altre recurs que pot resultar d‟utilitat i del qual ja hem parlat en aquest Ple en
altres ocasions, és crear un observatori municipal de l‟habitatge. Finalment, volem
deixar palès el nostre reconeixement a l‟obra social de la PAH, per la bona feina i
perquè amb les seves accions a favor de l‟accés a un habitatge digne, dia a dia,
posen en evidència a les institucions amb campanyes com ara “La SAREB es
nuestra” amb la publicació d‟un mapa interactiu i exhaustiu de pisos buits, propietat
del SAREB, a tot l‟Estat. Com sempre, l‟organització popular i els moviments socials
donant resposta a les necessitats socials, molt abans que les institucions.

Essent les 19.36 hores, abandonen la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr. Antoni
García i Acero, regidor del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, des de Convergència, votarem a favor d‟aquesta moció, explicarem el perquè,
però bé, hi haurà un preàmbul abans de l‟explicació, perquè a mi ja m‟estranyava la
estricta bona fe de la lectura de la moció inicialment sobre aquest tema. Perquè hi
ha dues coses, una recordar que el Sr. Puigdemont no li agrada al Sr. García, que
això ja ho sabíem, però ens ho ha recordat, que no li agrada el govern actual de la
Generalitat, i ens ho ha tornat a recordar i, a més a més, que quan fa mocions que
ens demana el vot i, torno a repetir, que li dono, perquè ja vam presentar nosaltres
mocions i d‟altres hem presentat mocions, ens dóna la lliçó del que hem de fer,
perquè és com abans en d‟altres mocions, o sigui, vota a favor i fes allò que jo et
dic, perquè és que si no, i no feu “postureos” i no feu no sé què, quan és
exactament el que s‟està fent al contrari.
I ara, per no estendre‟m, llegiré el que anava a llegir sobre el tema, que crec que és
l‟important, perquè el problema de fons és el que es planteja aquí, “postureos” a
part. Sembla que en l'àmbit de l'emergència habitacional, tots els grups polítics
d'aquest consistori volen marcar el seu propi perfil, sense aportar res més que allò
que la llei, suspesa pel Constitucional, ja contemplava. Avanço, que votarem a favor
d'aquesta moció, encara que no aporti cap canvi respecte del que ja s'ha acordat
anteriorment en aquest ple. Vull recordar, però, que la moció presentada per
Convergència al Ple de febrer i que realment plantejava canvis en la gestió dels
pisos buits i la col·laboració entre administracions, amb el marc legal que atorgava
la llei aprovada al Parlament, va ser rebutjada.
És important, perquè nosaltres sí que votarem a favor i algú no va votar a favor en
el seu moment, i si se la torna a llegir, potser ara canviarien d‟opinió. Així, instem
als grups que encara no han presentat cap moció en aquest àmbit i ho vulguin fer,
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aportin alguna cosa diferent del que fins ara s'ha plantejat, d'aquesta forma,
deixaríem de perdre el temps en debats que no ens porten més enllà del que ja
s'està fent.

Essent les 19.38 hores, abandonen la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual i el
Sr. Ivan Nieto Martínez, regidors del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa- Pirates.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Avanço que votarem a favor. Bueno, hoy el Tribunal Constitucional ha suspendido,
precisamente, parte de esta Ley 24/2015, de emergencia habitacional. Una Ley
más suspendida por el Tribunal Constitucional, lo que se nos suspenden son
derechos sociales, bajo la escusa de la igualdad de todos los españoles. La
igualdad, tal como la entienden algunos, es siempre a la baja, en lugar de
preocuparse por los problemas reales de los ciudadanos, prefieren atacar la
autonomía y el autogobierno, para impedir avances sociales, en este caso en
Cataluña.
Hay que recordar que esta Ley fue aprobada por unanimidad en el Parlament,
impulsada por la Plataforma d‟Afectats per les hipoteques, precisamente porque la
Ley del 2007 era insuficiente. Lamentablemente no todos los partidos la defienden
igual, a pesar de que votaron a favor en el Parlament. Este pasado domingo se
celebró una manifestación convocada por sindicatos, por la Confederación de
entidades vecinales de Cataluña, y otras entidades, como protesta de estos
ataques y suspensiones sistemáticas del gobierno español y su brazo legalista, que
es el Tribunal Constitucional.
Resulta un tanto hipócrita y cínico que se nos presente esta moción obviando todo
lo anterior, que impide precisamente a las administraciones, en este caso, al
ayuntamiento de Hospitalet, también a la Generalitat, disponer de mecanismos y
herramientas efectivas para dar solución a la emergencia habitacional. Y hablaba
antes el Sr. Miguel García de electoralismo, de demagogia y demás, pues a lo
mejor en vez de irse de tour por Venezuela, el líder de su partido habría hecho bien
en venir el domingo a manifestarse al lado de sindicatos y de otras entidades, para
defender precisamente los derechos sociales. Muchas gracias.
Essent les 19.40 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor
del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bien, ya también imaginaba que el carácter de unanimidad se iba a romper con esta
moción. De hecho, nosotros, como bien se ha mencionado antes, el Partido Popular
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votó a favor de esta Ley, votó a favor de esta Ley y la sigue apoyando, lo único que
el gobierno del Estado ha puesto en cuestión, es la legislación procesal, porque
aunque a algunos no les guste, se entiende que es competencia exclusiva del
Estado.
En concreto, lo que se refiere al proceso de mediación, al requisito previo a las
interposiciones de demandas, aspectos civiles o la transferencia coactiva de la
titularidad de la vivienda, porque, en efecto, debe ser igual para todos el derecho a
la propiedad. Tampoco no se ha recurrido, ni se ha puesto en cuestión, el principio
de precaución y el resto de preceptos de la Ley, por tanto, se puede continuar
llevando a cabo medidas para que se atiendan las necesidades de personas en
situación de pobreza energética o emergencia habitacional, es posible dentro del
marco legal vigente, como ha aplicado este ayuntamiento y otros ayuntamientos.
Podemos cuestionar tipos de políticas, pero no qué se puedan hacer.
Pero en cambio la estrategia que ha seguido la Generalitat ha sido la de buscar un
choque, un choque aprobando leyes inconstitucionales, para acabar haciéndose la
víctima y culpar como siempre de todo al gobierno de España. De esa manera, se
amaga la responsabilidad que tiene en este tema la Generalitat. Otras comunidades
autónomas han emprendido medidas sin necesidad de hacer una Ley
inconstitucional. El fondo contra la pobreza energética del año 2015, de la
Generalitat, únicamente ha beneficiado a 3.700 familias, en cambio los
ayuntamientos de Barcelona o Hospitalet juntos han prestado ayuda al doble de
familias, ante la inacción de la Generalitat. Por qué, porque sólo legisla par hacer
leyes que sean recurridas por el Estado.
Por ello, la Generalitat podía hacer más y puede hacer más, porque la Generalitat
lleva 10 meses sin aprobar un reglamento para desplegar las medidas y hacer
frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética, parece que ha estado
esperando el recurso del Estado, por tanto, qué interés puede tener el gobierno en
esta Ley, si todavía no ha querido firmar un reglamento. La Generalitat puede tomar
muchas medidas, puede mejorar y llevar a cabo una campaña de información sobre
ayudas e incluir en la cartera de servicios sociales un conjunto de medidas básicas
para ayudar a las familias, el acceso de la familia a ayudas que en muchos casos
es un desafío, ponerlo mucho más fácil, se deberían establecer mecanismos de
colaboración y financiación con los servicios municipales, que son los que de
verdad están afrontando la emergencia habitacional y sosteniendo a las familias.
Por ello, apoyamos esta moción e instamos a la Generalitat a dejar de escudarse
detrás del Tribunal Constitucional.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosotros estaremos siempre a favor de cualquier medida, de cualquier
herramienta, que solucione situaciones tan graves, y lamentamos que una situación
tan dramática como es la emergencia habitacional, sea utilizada como arma política
arrojadiza entre partidos políticos que tienen responsabilidad de gobierno. Con
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estas actuaciones falsamente legalistas, siguen situando en desamparo a muchas
familias ante los desalojos, la emergencia social, la pobreza energética, la pobreza
en mayúsculas, que es lo que están sufriendo muchas familias de este país. Porque
nosotros consideramos que primero son las personas, primero antes que nada son
las personas y están sufriendo demasiado como para que las personas que nos
gobiernan sigan manteniendo unas actitudes que los ponen cada día más en la
picota. Nosotros defenderemos cualquier actuación y entendemos que la legalidad
vigente, el marco legal vigente lo tenemos que superar ya de una vez, cada Pleno
vienen este tipo de mociones sobre el tema habitacional, sobre el tema de la
pobreza, basta ya, pongamos soluciones, pero de verdad.
Essent les 19.45 hores, s‟incorporen a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual i
el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidors del grup polític municipal d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bueno Sr. García, le vamos a votar a favor esta moción, pero francamente, nos lo
pone un poco complicado, porque ha empezado usted ha hablar de demagogia,
electoralismo, oportunismo, pero al final la moción no dice gran cosa, o sea, usted
dice que se aplique la Ley y nada más. Mire, este es un tema que ya hemos
debatido cuatro veces en este Pleno municipal, con diferentes matices, el mes
pasado nosotros presentamos una moción, que usted tachó de oportunista, porque
veíamos que efectivamente, antes de la convocatoria formal de elecciones, el
Partido Popular iba a recurrir la Ley 24/2015 y además, cosa que no esperábamos,
ha suspendido o ha pedido la suspensión de, ni más, ni menos, que cinco de sus
siete artículos. Entonces, usted nos dijo que esto era oportunismo, nosotros le
dijimos que no, y yo no voy a entrar ahora ya en más diatribas, le voy a explicar lo
que estamos haciendo, porque yo creo que algunas de las cosas que estamos
haciendo, que tienen mucho que ver con la 18/2007, con esta Ley, pues a lo mejor
no suficientemente conocidas.
En algún momento usted ha comentado el tema de la pobreza energética, es una
evidencia que esa cuestión no se ha tocado, y también es una evidencia que este
ayuntamiento, más allá de la Ley 24/2015, esté en vigor o no, hubieran tocado o no,
ese articulado concreto en la pobreza energética, hubiera hecho frente a la pobreza
energética, porque lo viene haciendo desde hace 20 años, o sea, no ha hecho falta
la Ley 24/2015 a este ayuntamiento, para hacer frente, desde política social, al
tema de la pobreza energética. Seguramente hemos hecho cosas mal, yo no voy
aquí a loar todo el pasado, pero estoy convencido de que en este tema hay pocas
sombras y hemos hecho las cosas razonablemente bien, gracias a todos, insisto, no
estoy intentando buscar ninguna medalla para nadie.
Mire, desde que empezamos a ver movimientos en el Partido Popular para el
recurso de la Ley, aquí no nos hemos quedado quietos, usted dice, oiga, la Ley ha
suspendido artículos y ustedes se han parado, pues mire, no, hoy mismo hemos
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parado tres desahucios y suma y sigue, ya más de 230 desde que se inició este
mandato, por tanto, parados, no nos hemos quedado parados. La Alcaldesa, que
usted se ha dirigido a ella, el primer día del recurso, pidió un frente institucional para
hacer frente a la situación de emergencia habitacional, no para entrar en
confrontaciones políticas estériles y, fruto de eso, se organizó una cimera en la
Generalitat de Cataluña, presidida por el Presidente de la Generalitat, con
participación de los grupos parlamentarios, con participación del tercer sector, con
participación de los doce municipios más poblados y de las dos entidades
municipalistas, la Asociación de Municipios, l‟Associació Catalana de Municipis, y la
Federació de Municipis de Catalunya.
Esto es conocido, creo que lo sabe todo el mundo, los sindicatos, Comisiones
Obreras, UGT, estuvo todo el mundo, y allí se llegó a una serie de conclusiones que
se están intentando aplicar, entre ellas, por ejemplo, tramitar una nueva Ley que dé
cobertura legal a algunas de las actuaciones que ya veníamos haciendo. Y eso
necesita del concurso de los grupos parlamentarios y, por tanto también le pedimos,
ya que votaremos a favor de esta moción, que usted en el grupo de Ciutadans del
Parlament de Cataluña, pues haga todos los esfuerzos posibles por tener una
nueva Ley, una Ley que se ajuste a las necesidades. Pero esto no se quedó aquí,
oiga, ha habido una convocatoria por parte del Área Metropolitana de Barcelona, ha
reunido a toda el área metropolitana y a los ayuntamientos de Sabadell y Terrassa,
y usted lo sabe, que es miembro del Área Metropolitana, y se han hecho tres
grupos de trabajo, y se están planteando soluciones coordinadas por parte del
ámbito municipal, para hacer frente al tema de la emergencia habitacional.
Y además, el grupo promotor de la ILP nos citó la semana pasada, a los doce
municipios más poblados de Cataluña, para poder coordinar actuaciones, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el observatorio DESC y la Alianza contra
la Pobreza Energética, nos emplazó a trabajar, hemos hecho una hoja de ruta
conjunta y estamos trabajando coordinadamente. Y qué está haciendo el
Ayuntamiento, pues mire, no hemos bajado la guardia con los bancos, estamos
aplicando la 18/2007, las sanciones por uso anómalo son de la 18/2007, tenemos
un instrumento legal y lo estamos utilizando con aquellas entidades financieras que
no quieren cooperar, el Pleno pasado adoptamos una medida, que ustedes
conocen muy bien y usted ha puesto en valor, que es poder disponer de 300.000
euros para hacer frente a las primeras viviendas, una vez lleguen, de cesión
voluntaria de bancos, esto se ha complicado un poco, tenemos los 300.000 euros,
pero tenemos a las entidades financieras un poco más tranquilas desde que el PP
nos hizo el recurso, bastante más tranquilas, antes eran más ávidas en las
respuestas y en estos momentos están…, sí, sí, pero eso es un mérito del Partido
Popular.
Entonces, estamos en esa situación de aplicación de sanciones a aquellas
entidades financieras que no quieren cooperar, seguimos insistiendo en convenios
de colaboración para la cesión de viviendas de forma voluntaria, y seguimos
trabajando todos los temas de mediación, cada día, porque es necesario, y
seguimos buscando soluciones habitacionales a aquellas familias que están en esa
situación de emergencia. Esto es lo que estamos haciendo, y en el Pleno, hace dos
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Plenos el Sr. Monrós planteó una moción que efectivamente nosotros le votamos en
contra, porque de alguna manera la carga de la prueba usted la ponía en la parte
municipal, y yo le recordé aquí que las competencias de vivienda las tiene la
Generalitat de Cataluña y es la Generalitat, y en eso coincido con el Sr. García,
quien tiene que mover más fichas. Esta misma semana nos han convocado a una
jornada, en la que estamos cooperando también nosotros, para crear un fondo
social de alquiler, y en eso ningún problema, vamos a colaborar, pero hacen falta
muchas más, muchísimas más iniciativas de ese tenor, para hacer frente a la
situación, que ya se ha citado aquí por parte de otros grupos, que tenemos en esta
ciudad de necesidad.
Este es un poco el compendio de cosas que seguimos haciendo, y con las
compañías suministradoras nos seguimos reuniendo, exigiendo que asuman sus
compromisos. La semana pasada nos volvimos a ver con Endesa, porque tenemos
una situación que nos preocupa, que es que hay muchas viviendas sin contador y
queremos que esas viviendas tengan un contador y que a esas viviendas, a esas
familias se les pueda facilitar la ayuda por pobreza energética a partir de tener un
contador, y esto ha sido la última gestión que hemos hecho con Endesa la semana
pasada. Como ven, no hemos parado, o sea, hablar de que aquí la Ley nos ha
paralizado, creo que no responde, para nada, a la realidad. Que el Tribunal
Constitucional, efectivamente, con la publicación de hoy, nos ha hecho daño, eso
es una realidad, nos hemos quedado sin algunos instrumentos y, además, nos pone
en un brete, nos dice, oigan, ayuntamientos de España, ustedes tienen que buscar
soluciones habitacionales, pero en cambio no nos permite poder instar a las
entidades financieras a la cesión forzosa de las viviendas.
Y aquí discrepo con usted, Sr. Martín Hermosín, yo creo que el Partido Popular si
algo ha hecho es mantener una línea de inacción en esta cuestión, no es la primera
suspensión, ya lo hicieron con la Ley andaluza y ahora lo han hecho con la Ley
catalana, ustedes no paran de recurrir, no paran de plantar cara a las leyes que
desde los territorios se intentan poner en marcha para paliar de verdad los
problemas reales de la gente y ustedes lo suspenden siempre amparándose en el
Tribunal Constitucional. Ustedes podían no haber recurrido esta Ley y no hubiera
pasado absolutamente nada, y los ayuntamientos seguiríamos teniendo más
instrumentos de los que tenemos, para seguir trabajando la emergencia
habitacional. En cualquier caso, lo seguiremos haciendo y agradezco las
aportaciones de Christian Giménez, del Sr. Christian Giménez de CUP-Poble Actiu,
creo que es una buena propuesta la que hace, le recuerdo que hemos tenido un
plan de acción de vivienda 2013-2015, donde ya se recogían algunos de los
elementos que usted planteaba y, obviamente, los estamos trabajando para poder
elaborar un plan a medio y largo plazo. Muchas gracias.
Essent les 19.48 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias. Vamos a ver, mire, Sr. Castro, cuando yo he hecho, yo no he
hecho alusión, ni he dicho que ustedes..., o sea, es que yo parece ser que a veces
no me explico bien o quizás no quieran entenderme, miren, lo que yo he dicho y no
lo he dicho por ustedes, que he nombrado incluso a quien ha hecho esa referencia
al tema de pobreza energética haciendo cierta demagogia, he dicho el Sr.
Puigdemont, no este ayuntamiento, ni ustedes, sí molesta, y lo he dicho también,
que salgamos corriendo acaparando portadas y ahí acompañemos a quien hace
esto, a quien hace esta demagogia, lo acompañamos, porque mire, porque ahora
toca salir mucho en la prensa, de todas maneras aquí en este ayuntamiento, y lo
siento por la Sra. Núria Marín, pero tiene más portadas que la Sra. Colau, están en
competencia, a ver quién sale más, si eso es bueno para la ciudad, nada que decir.
Pero tengo la sensación de que haya un cierto afán de salir y a veces salir por salir
no es bueno, porque también se critica.
En cualquier caso, yo no dudo de la buena fe de este…, sí, sí, ya estamos otra vez
con los gestos, sí, sí, eso está pasando, Sra. Alcaldesa, eso está pasando, no
pierda usted la oportunidad para salir volando, y los flashes a veces deslumbran,
los flashes deslumbran, hay que tener cuidado con los flashes, cuando son muchos
se queda uno ciego de tanto flash. Mire, Sra. Alcaldesa, yo no dudo de la buena
voluntad de este ayuntamiento en querer paliar esto, en trabajar con los ciudadanos
en este aspecto, he visto que han hecho lo que han podido, es cierto, y han tenido
el apoyo de este grupo y del resto de los grupos, pero nos sabe mal, nos sabe mal,
pues bueno, que se haga esto, nosotros no lo hacemos para politizarlo,
simplemente queríamos demostrar y estamos demostrando aquí que cuando se
mezclan unas cosas con otras, cuando se dice, oiga, y se mezcla la pobreza
energética, que no se ha tocado para nada.
Mire, no está dudoso, y siempre ha sido una persona que yo he admirado y he
respetado mucho, el Sr. Borrell, el Sr. Borrell que ustedes han recuperado ahora
después de dejarlo en el ostracismo y defenestrarlo en su momento, cosa que supo
muy mal a algunos, porque creemos que es un buen político y que tiene las ideas
muy claras, les felicito por recuperarlo, de verdad, escuche, dijo el otro día que yo lo
oí con estos dos oídos que Dios me ha dado, que no andan muy finos ya, porque ya
uno tiene una edad, pero todavía tienen suficiente fuerza para escuchar lo que
escuché, dijo: “el Sr. Puigdemont, con este tema de la pobreza energética, está
inoculando veneno contra el Estado Español, contra España, para seguir alentando
el movimiento separatista”. Y esto lo dijo el Sr. Borrell y lo oí yo, y a mí me da la
sensación de que tenía algo de razón, porque no se puede decir una mentira como
la que dijo él, diciendo que en esto que se había recurrido, hacía referencia también
a la pobreza energética, cuando no es cierto. Eso sí que lo vemos nosotros con
carácter electoralista y lo dijo el Sr. Borrell, que creo que es compañero de ustedes
y que ha estado ahí.
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Por lo tanto, a eso me refería yo, y claro, aquí en cuanto hablas, al Sr. Monrós en
cuanto le hablas del jefe, salta como un resorte, me parece bien que usted defienda
a su jefe político, salta, pero yo he dicho una verdad que se puede constatar, el Sr.
Puigdemont hizo un ejercicio…, sí señor, eso lo dijo el Sr. Borrell, no lo digo yo y
está ahí en la hemeroteca, sí, sí, he dicho que se lo escuche decir al Sr. Borrell, en
cualquier caso está ahí, está grabado. Y yo digo una cosa, no, no, usted salta, y me
parece bien, me parece bien, alusión, Sr. Monrós me parece perfecto que usted
defienda esa política en la que cree, además tiene usted toda la legitimidad del
mundo para hacerlo, pero permítame a mí que yo diga lo que yo también considero
oportuno. Digo, no son mis palabras, he reproducido las palabras del Sr. Borrell.
Quiero decir con esto que nosotros lo que queremos y hemos brindado nuestro
apoyo a que no nos paremos, que tiremos adelante los mecanismos que tenemos y
que ahí nos va a encontrar la Sra. Alcaldesa, no nos va a encontrar en las fotos, en
los flashes, nos va a encontrar trabajando, como se debe hacer, ahí, con ella. Y eso
es lo que quería decir, Sr. Castro, no aludía a ustedes, por lo tanto, no sé porque
está usted rasgándose las vestiduras, yo no me refería a ustedes en esa historia, a
ver si pone más atención para contestar. Muchas gracias.

Essent les 19.58 hores, abandona la sessió definitivament la Sra. Sonia Esplugas
González, regidora del grup polític municipal del Partit Popular.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Miguel García, si hombre, no, no, y tanto, hay muchos Garcías aquí ilustres
en este... Miri, vostè quan diu el que diu, li repeteixo, vostè ha presentat una moció
que no és gratuïta, que l‟ha presentat pel que l‟ha presentat, per marcar pit nacional
espanyol, i no passa res, no passa res, es pot fer de moltes maneres. Ha dit
“inocular veneno” que diu que ho ha dit un altre, però ho ha dit vostè, perquè l‟altre
aquí no està i no feia falta dir-ho. Vostè té una mania especial al President de la
Generalitat, i no passa res, no, sí, sí que li té, quan va venir aquí vostè no es va
dignar a venir, ni amb el respecte institucional, però és igual, i quan han vingut
d‟altres consellers...

SRA. ALCALDESSA
A ver, jo si..., a veure, això no és..., Sr. Monrós, un moment, a veure, jo crec que
hem de ser conscients...
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Val, doncs per respecte em callo, jo ja he entès la pregunta, em callo, però demano
que ell faci el mateix quan faci les intervencions, m‟agrada empatar, i no fa falta que
segueixi, jo sóc respectuós, tallo la meva conversa, però li demanaré a aquest
senyor i a qualsevol que quan faci el mateix, jo callaré, però que no ataqui, i quan
acabi la intervenció de la moció, ho talli, ja està, i jo faré el mateix, jo empato, jo no
vull guanyar.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Esto a veces parece punto pelota, en fin. Verá, la verdad y los hechos son la
suspensión de varios artículos de hoy del Tribunal Constitucional, la verdad y los
hechos son que no es la primera Ley que pretende resolver problemas reales de los
ciudadanos, que suspende el Tribunal Constitucional, la verdad y los hechos es que
vaya usted a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y dígales que protestan
porque están inoculando veneno, vaya y le explica a la gente que está sufriendo
esto que están protestando, porque les cae mal el Tribunal Constitucional. Yo de
verdad que hay veces que escuchándole estoy por pedirme una cerveza y unas
bravas, porque parece que estemos en un anuncio electoral de Ciudadanos en un
bar. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, Sr. García, sabemos escuchar atentamente, y yo le he dicho a usted...
S‟escolten crits d‟una senyora del públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver, señora, por favor, un poquito de respeto.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Yo le he dicho a usted, que usted dijo en el Pleno anterior, que le parecía
oportunista la presentación de una moción a tres días de un consejo de ministros,
en el que sabíamos prácticamente, estaba cantado, que se iba a hacer el recurso
de la Ley, ya está, no digo nada más, la moción está votada a favor y no quiero
entrar en más diatribas, ya se lo he dicho. Yo, mire, esta moción nos ha servido
para explicar lo que estamos haciendo y lo que ha sucedido en los últimos días, así
todos los grupos tienen conocimiento. Nuestro ofrecimiento, una vez más, para que
cualquier grupo que quiera tener la información de primera mano, pues la tendrá, al
igual que la tienen las cuatro plataformas antidesahucios de la ciudad, a las que les
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hemos ido informando puntualmente de todo lo que han ido haciendo las
instituciones y hemos ido explicando todo aquello que hemos ido haciendo en esos
espacios de coordinación, al igual que la Federación de Asociaciones de Vecinos,
nada más, y agradecerles especialmente su trabajo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada la moció del tema de la situació d‟emergència
habitacional i passaríem a les mocions d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa-Pirates.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 23, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 23.- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA ATENDER A
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN EL
MARCO LEGAL VIGENTE.
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:

VISTO el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros, de fecha 29 de abril de
2016, por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de
recurso de inconstitucionalidad en relación con determinados preceptos de la Ley
de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Además, se solicita
la suspensión cautelar de la norma al amparo del artículo 161.2 de la Constitución.
ATENDIDO que la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal
Constitucional, pese a no suponer pronunciamiento alguno sobre el fondo del
recurso, sí conllevará la suspensión cautelar de determinados apartados de los
artículos: 2, 3, 4, 5, 7 y las disposiciones adicional transitoria segunda y final tercera
de la Ley 24/2015, de 29 de julio; referidos exclusivamente al ámbito de respuesta
de la emergencia habitacional, no habiendo sido recurrida ninguna medida de
respuesta a la emergencia energética.
ATENDIDO que, el anterior escollo no puede servir de excusa a las
Administraciones competentes para permanecer pasivas ante la problemática de la
emergencia habitacional. Los partidos con responsabilidad de Gobierno deberían
abandonar la permanente necesidad de aparecer en las primeras planas en los
medios de comunicación con iniciativas de corto recorrido legislativo y marcado
enfrentamiento político; olvidando o dejando en un segundo plano su real y
verdadera responsabilidad, que es la de implementar y desarrollar los mecanismos
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legales existentes para dar cumplida cuenta y solución a las reales y urgentes
necesidades de las personas en situación vulnerabilidad económica y social.
VISTA la información aparecida en los medios de comunicación local en la que se
hace eco de una luctuosa realidad: en L‟Hospitalet de Llobregat, nuestra Ciudad, se
calcula que existen 150 familias en situación de riesgo habitacional.
VISTAS las repetidas manifestaciones de la Alcaldesa de la ciudad de la necesidad
de los municipios de disponer de herramientas para la lucha contra las urgencias
habitacionales.
ATENDIDO que en Cataluña se aprobó, en fecha 28 de diciembre de 2007, la Ley
18/2007, de 28 de diciembre, de Derecho a la Vivienda, que establece entre sus
finalidades:
Art.2.a) “Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, establecido
por la Constitución y el Estatuto, y el resto de derechos constitucionales conexos.
Art.2.f) “Promover la erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del
derecho a la vivienda, por medio del establecimiento de medidas de acción positiva
en favor de colectivos vulnerables y de la penalización de conductas
discriminatorias en el acceso a la vivienda”.
ATENDIDO que la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, arbitra entre otros
instrumentos de protección pública de la vivienda:
-Los planes de vivienda, que deben establecer, entre otras, la delimitación y
concreción del régimen de las actuaciones susceptibles de ser protegidas (Tienen
la condición de actuaciones susceptibles de ser protegidas, ente otras, la mediación
social en el ámbito del alquiler y la gestión de viviendas de inserción, entre otras
acciones dirigidas a evitar la exclusión social residencial). Recordemos que de
conformidad con la definición del art. 3.i) de la referida ley, se entiende por vivienda
de inserción: la vivienda gestionada por administraciones públicas o por entidades
sin ánimo de lucro que, en régimen de alquiler u otras formas de ocupación, se
destina a atender a personas que requieren una especial atención.
-La Mediación social en el alquiler de viviendas: El departamento competente en
materia de vivienda debe establecer un sistema de concertación pública y privada
para estimular a los propietarios y a los inversores privados a poner en el mercado
de alquiler viviendas destinadas a las personas y unidades de convivencia con
dificultades de cualquier orden para acceder al mercado de la vivienda.
- Viviendas de inserción : El Gobierno de la Generalitat debe velar para que las
entidades sin ánimo de lucro y los servicios sociales municipales que llevan a cabo
actividades y programas de inserción social puedan disponer de un volumen de
viviendas de inserción, suficiente para atender las necesidades de este tipo que se
detecten en cada municipio.
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- Sistema de prestaciones para el pago del alquiler: El departamento de la
Generalitat competente en materia de vivienda, debe establecer un sistema de
prestaciones para el pago del alquiler para las personas y las unidades de
convivencia residentes en Cataluña con ingresos bajos y moderados a las que el
coste de la vivienda puede situar en riesgo de exclusión social residencial o
dificultar el proceso de inserción social. El sistema está integrado por dos tipos de
prestaciones: a) Prestaciones para el pago del alquiler y b) Prestaciones de
especial urgencia para el pago del alquiler o de cuotas de amortización hipotecaria
en situaciones especiales.
- Solidaridad urbana: El art. 73, establece que “Para hacer efectivo el derecho a la
vivienda a todo el territorio de Cataluña, los municipios incluidos en áreas
declaradas por el Plan territorial sectorial de vivienda como ámbitos de demanda
residencial fuerte y acreditada deben disponer, en el plazo de veinte años, de un
parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% respecto al
total de viviendas principales existentes, tal y como las define el artículo 3,
considerando las circunstancias propias de cada municipio y de acuerdo con el
calendario que se establezca por reglamento”.
ATENDIDO que la implementación de estas medidas o instrumentos podrían dar
cumplida respuesta a las necesidades urgentes e inmediatas relativas a la
emergencia habitacional en nuestra Ciudad y en toda Cataluña.
ATENDIDAS las limitaciones impuestas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que suprimió
el artículo 28 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que
contemplaba la posibilidad que los municipios pudieran realizar actividades
complementarias de las propias de otras Administraciones públicas y, en particular,
las relativas a la vivienda.
No obstante lo anterior, los Ayuntamientos que vinieren prestando competencias en
materia de vivienda en el momento de la aprobación de la LRSAL, aunque no sea
de las consideradas propias, pueden continuar prestando dicha competencia
siempre y cuando el mismo sea solvente o se le delegue por la Administración que
tenga la competencia, con la financiación suficiente.
VISTAS las competencias sancionadoras atribuidas por la Ley en relación con las
viviendas vacías; entendidas como aquellas viviendas desocupadas,
permanentemente y sin causa justificada, por un plazo de más de dos años.
VISTAS las competencias municipales en materia de vivienda establecidas en el
artículo 8 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre y las recogidas en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL) y en el artículo 66.3 del Decreto
Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la
Ley municipal y de régimen local de Cataluña. Y en particular las competencias
establecidas en el art. 25.2.e) de la LBRL: Evaluación e información de situaciones
de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social.
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Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno de la Generalitat de Cataluña para que, en el
marco de las facultades y competencias que tiene atribuidas en el ámbito de
aplicación de la Ley18/2007, de 28 de diciembre, de Derecho a la Vivienda; adopte
las medidas oportunas para dar respuesta real y efectiva a las necesidades de
emergencia habitacional que puedan darse en Cataluña.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal para que en el ámbito de las
competencias que tenga atribuidas por la Ley18/2007, de 28 de diciembre, de
Derecho a la Vivienda; y en el ejercicio de competencia propia atribuida por el
artículo 25.2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local, en lo relativo a la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, proceda a
destinar los recursos necesarios para cubrir cualquier situación de emergencia
habitacional en nuestra Ciudad.
TERCERO.- TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, al Muy
Honorable Presidente de la Generalitat de Catalunya, a la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca de Cataluña, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de
Cataluña de L'Hospitalet de Llobregat y los Grupos Municipales del Consistorio.

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 24,
25, 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs com vostès vulguin presentar-les.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo presentaré la moció per a la laïcitat dels ajuntaments, per la convivència, la
pluralitat i la tolerància. Com ja recull la constitució espanyola al seu article 16, cap
confessió tindrà caràcter estatal i per nosaltres és fonamental per a la correcta
harmonia en una societat democràtica, ja que implica reconèixer a totes les
persones sense distinció.
Aquesta moció no pretén eliminar la religiositat, ni enfrontar-se amb ella, sinó posar
les bases que permetin la convivència en una societat cada cop més plural.
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Nosaltres, per sort, vivim en una ciutat molt plural en tots els aspectes, també el
religiós, i això ens enriqueix i ens fa créixer com a societat.
La laïcitat afavoreix la convivència en el pla d‟igualtat entre totes les persones i les
possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes. Ens
permet construir un teixit cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de la
tolerància activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions
personals, és una garantia de diàleg i d‟intercanvi pacífic entre les persones i les
idees.
Les nostres institucions s‟han de comprometre en la garantia i el foment de la
llibertat de consciència i la independència respecte a qualsevol confessió religiosa
per respecte a la pluralitat ideològica, de conviccions i creences de la nostra
ciutadania, hem de reafirmar la laïcitat a les nostres institucions.
Per això demanem no incloure en el programa d‟actes institucionals convocats i
organitzats per l‟ajuntament, cap litúrgia de caràcter religiós, respectant les
tradicions populars en les seves diferents manifestacions. Donar a tots els
representants de la societat civil el mateix tractament protocol·lari. La retirada de
tots els edificis públics dels símbols religiosos, llevat els que es considerin patrimoni
històric o artístic. I vetllar per l‟efectivitat de la llibertat de culte i del dret a
l‟enterrament segons les pròpies creences religioses i no religioses, establint els
acords que siguin necessaris amb la Generalitat, així com dialogant amb les
confessions religioses i les organitzacions civils.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció instant a mantenir el calendari d‟obertura de les estacions de la línea sud del
metro, al seu pas per l‟Hospitalet de Llobregat. Aquesta moció és una moció
treballada i promoguda pel moviment veïnal, l‟Associació de Veïns Cinc Carrers,
Cinco Calles, i la Federación de Asociaciones de Vecinos de Hospitalet, y aquí
hacemos de portavocía de esa reivindicación histórica.
Recientemente ha habido la apertura de la L9-Sur, para dar servicio a zonas de
Barcelona, L‟Hospitalet y el Prat de Llobregat, con importantes áreas como el
aeropuerto, la Fira y otras zonas de interés.
Esta nueva línea, la línea 10, la que va a preverse en breve, dará servicio
fundamental a vecinos de la Zona Franca y de Santa Eulalia, y a los distintos
polígonos industriales de la zona, dando servicio y atención a un déficit histórico de
transporte público en esas zonas.
Las obras de la línea 10-Sur continúan por instalar la segunda vía y la segunda
catenaria, que el túnel y el viaducto ya están hechos, pero continua faltando
inversión para la urbanización de las estaciones y de los entornos, pavimento,
señalizaciones, luz, ascensores, escaleras mecánicas, mobiliario, taquillas, etc.
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La economía de escala, ya sea por procesos administrativos, técnicos i financieros,
es más eficiente a la hora de licitar el conjunto de estaciones pendientes y, por
tanto, trabajar conjuntamente para una inauguración integral y no en fases, que
alarga de manera desmesurada la puesta en marcha total de la línea 10-Sur.
Atendido el peligro de dejar alguna estación, por no ser “prioritaria”, fuera de las
partidas de inversión para el 2017, y queden “sine die” para materializarse, ya
sabemos en Hospitalet lo que significa eso, con el no soterramiento de las vías de
cercanías, de las vías de Vilanova y de la línea de Vilafranca.
Atendido que recientemente ha habido acuerdos entre el ayuntamiento de
Barcelona y de la Generalitat, para que no se sacrifiquen estaciones precisamente
en el término cercano de Barcelona.
Atendido que la Línea 9-Sur ya se ha habilitado y condicionado gran parte de los
tramos para la línea 10.
Atendiendo que la apertura integral es la mejor opción, según datos de la Sociedad
Catalana de Ordenación del Territorio, del ámbito del Instituto de Estudios
Catalanes, la inversión de apertura de estaciones és molt petita en comparació a la
despesa de l'obra civil, de la línea 9 i de la L10 Sud, que s'estimaven en uns 3.100
milions, la urbanització de les estacions que falten suposen entre 100 o 200 milions
d‟euros, exclusivament.
Atès que portar el metro a l'aeroport ha costat exactament, segons dades públiques
del departament, 2.899 milions d'euros.
Atès que l‟aparició d‟alguna informació sobre l'obertura, com per exemple la
negociació de l‟ajuntament de Barcelona i el departament de Territori i Sostenibilitat,
de l‟obertura parcial de la línea 10-Sud, amb el possible retard o no obertura de les
2 estacions que hi ha al nostre municipi; ambdues en llocs de zones força
transitades, una al bell mig d‟una zona molt poblada de Santa Eulalia i una altre a la
vora de la Ciutat de la Justícia, un nus fonamental d‟Ildefons Cerdà, evitant així una
densitat elevada de tràfic rodat.
El nostre grup, en funció de l‟interés que creiem que aquest Consistori ha de tenir
pel foment del transport públic, de la millora de la qualitat de l‟aire i la mobilitat dels
nostres veïns i veïnes, entre barris de la ciutat, demanem els següents acords a
aquest Ple:
Reclamar una reunió amb caràcter d‟urgència, entre l'ajuntament el departament de
Territori i Sostenibilitat, la Vicepresidència econòmica i l‟Associació de Veïns de 5
Carrers i Federació d‟Associació de Veïns de 5 Carrer i Federació d‟Associacions
de Veïns, per tal de veure que la línia L-10-Sud sobre de manera integral.
Segon, sol·licitar a l'Ajuntament de la nostra ciutat que faci tots els esforços polítics i
econòmics per assegurar que no es retardin les obres de les dues estacions a la
nostra ciutat.
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Tercer, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi la inversió necessària
perquè hi hagin els suficients trens per cobrir amb garanties la freqüència de pas de
combois a la línea L-10-Sud. Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, jo presento la moció 26, que és per un camí escolar segur per les escoles Josep
Janés i Sant Josep el Pi. Aquesta moció fa referència a una vorera situada a prop
d‟una porta d‟entrada i sortida de l‟escola Josep Janés i de l‟escola Sant Josep el
Pi, per la qual es desplacen escolars de 3 a 12 anys, una vorera molts estreta en
una avinguda força transitada, en la qual els vehicles marxen a velocitat
considerable, sense mesures de seguretat per a les persones que transiten per ella.
Donada la perillositat i els riscos per a les persones, demanem es realitzin les
actuacions pertinents per assegurar el desplaçament dels vianants amb seguretat,
el més aviat possible, ja sigui amb ampliació de la vorera, apropant el pas de
vianants a la porta de sortida de l‟escola, la instal·lació de guals ressaltats o d‟altres
per reduir la velocitat dels vehicles a l‟alçada de les escoles, mesures que
desenvolupin un camí escolar segur per a les esmentades escoles.
També presento la moció 27, per donar suport a les víctimes d‟accidents d‟errors
mèdics. Aquesta moció la presentem a petició de la Plataforma per la defensa de la
salut i la sanitat del Prat i el grup de treball “Que no pase más”, per impulsar canvis
legislatius necessaris per evitar que les víctimes d‟accidents mèdics es converteixin,
a més, en una víctima del sistema legal i judicial actual, castigant-los amb judicis de
llarga durada, d‟entre sis i quinze anys.
Es demana el reconeixement de les víctimes, una normativa específica, que la
Plataforma “Que no pase más” sigui rebuda en les comissions de sanitat i justícia
del Congrés dels Diputats i del Senat, assessorament des dels ajuntaments a les
víctimes d‟accidents sanitaris, i vull recordar en aquest sentit que cada dimecres a
l‟Hospital de Bellvitge, de 10 a 13, hi ha una plataforma que defensa la sanitat
pública, cada dimecres des de fa més de quatre anys i ha presentat una pila de
signatures al Parlament de Catalunya. I també que els dijous, en diferents
ambulatoris, també estan recollint aquestes signatures perquè la sanitat “no se
vende, se defiende”.

Essent les 20.10 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.
El President de la sessió en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, pel
posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael
Jiménez Ariza i a continuació a la resta de representants dels grups.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sobre la moció per a la laïcitat dels ajuntaments, a favor. A la moció instant a
mantenir el calendari d‟obertura de les estacions de la línia 10-Sud del metro,
votarem a favor de la moció, excepte en el punt número 2 de la moció i m‟explicaré.
El punt número 2 posa literalment: “Sol·licitar a l‟ajuntament de la nostra ciutat que
faci tots els esforços polítics i econòmics”. Dels polítics no tinc cap dubte que
l‟ajuntament i tots els partits que el formem ho farem, el que sí que en els
econòmics, no som Barcelona, som Hospitalet, i dubto molt que puguem pagar les
estacions de la línia 10 que tenim encara per construir.
Respecte a la moció per un camí escolar segur, a favor i la moció per donar suport
a les víctimes dels accidents i errors mèdics, a favor també.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la 24, 26 i 27, i de la 25 a favor, excepte del punt 2 en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la 24, votarem a favor, a la CUP-Poble Actiu donem suport a
aquesta moció, ja que aposta per superar l'estat aconfessional i reclamar la laïcitat
a l'entorn municipalista. Estem d'acord en què la laïcitat ens ajuda a viure en un
entorn més democràtic i participatiu. A hores d'ara, no totes les opcions espirituals o
religioses tenen les mateixes opcions. Votem favor dels acords, ja que valorem que
sense dubte millorar la convivència implica donar igualtat d'oportunitats a totes les
veïnes en el seu àmbit privat, separat clarament de l'àmbit públic. Volem una ciutat
plural, on l'Ajuntament i els representants de totes no es manifestin clarament
afavorint una confessió concreta, i al mateix temps eliminant els greuges
comparatius que existeixen actualment, deixant enrere els privilegis que puguin
tenir diferents organitzacions per motius diversos.
En relació a la 25, la votarem a favor i és una reivindicació històrica d‟una part del
barri de Santa Eulàlia, del qual sóc veí i agraeixo moltíssim, agraïm moltíssim des
d‟aquest grup, que l‟Associació de Veïns 5 Carrers porti aquesta proposta, llenci
aquesta proposta i la faci arribar al Ple, subscrivim absolutament el text que han
presentat des del grup de Canviem, simplement voldríem fer un parell de
consideracions en relació a la promoció del transport públic. Sobre el preu de les
tarifes del transport, creiem que garantir la mobilitat porta vinculat sempre que el
preu sigui, el preu d‟aquest transport públic, sigui socialment accessible, cosa que
ara mateix està força en dubte. En segon lloc, sobre el conflicte laboral dels
treballadors de TMB, des d‟aquest grup volem mostrar el nostre suport a les
treballadores en vaga del metro i volem denunciar les cúpules desmesurades de
directius, existents encara avui a TMB.
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En relació a la 26, la votarem a favor també, s‟han de generar, creiem que s‟han de
generar espai d‟accessibilitat suficients a tots els centres educatius i garantir la
protecció davant vies de circulació, més en els casos de vies relativament ràpides
amb l‟avinguda Josep Tarradellas. Aprofitar per realitzar un estudi més profund
sobre tots els centres educatius, seria interessant per definir els aspectes de
seguretat i accessibilitat.
I en relació a la 27, també la votarem a favor, estem d‟acord amb la declaració
presentada per la “Plataforma por la Defensa de la Salud y de la Sanidad Pública
del Prat de Llobregat” i el grup de treball “Que no pase más”, que proposa un seguit
de canvis legislatius i normatius en defensa de persones víctimes d‟accidents i
errors mèdics. Així i tot, pensem que caldria afegir a la moció presentada la
demanda que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet doni suport amb els seus serveis jurídics,
a persones de la ciutat afectades per errors i accidents mèdics i també el
compromís, dels grups presents, per proposar al Parlament la necessitat d‟una llei
catalana que millori la atenció a aquestes persones. Gràcies.
Essent les 20.16 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Quant a la moció 24, entre les files de la gent de Convergència, existeix una afinitat
religiosa cap al catolicisme, però també hi conviuen militants amb d‟altres
confessions, així com no creients. Per nosaltres, la confessió religiosa de cada
persona ha de quedar en l'àmbit privat i mai ha d'afectar en la gestió i execució de
les decisions polítiques. La nostra ciutat, és un altre bon exemple d'heterogeneïtat
religiosa i de convivència pacífica, però sempre cal continuar treballant la igualtat
dels diferents grups religiosos.
En general estem d'acord amb els acords que planteja la moció, que contempla la
imparcialitat religiosa de l'administració, alhora que respecta les tradicions populars
que, en molts casos, marquen l'agenda institucional. El punt quart potser és el que
pot generar més reticències, ja que, com tots sabem, hi ha religions que presenten
cerimònies funeràries que poden ser controvertides o suposen un risc sanitari, entre
d‟altres possibilitats. Tot i això, entenem que en els acords arribats amb les
diferents administracions, aquestes qüestions quedarien tancades. Així, votarem a
favor d'aquesta moció.
Quant a la moció instant a mantenir el calendari d‟obertura de les estacions de la
L10-Sud de metro, com que aquesta moció presenta diversos acords amb diferents
administracions responsables, votarem la moció segons els acords.
Pel que fa al primer dels acords, ens abstindrem, ja que la Generalitat encara no ha
concretat cap calendari i en cap cas es podran dur a terme les inversions si els
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pressupostos no s'aproven. La Generalitat s'ha compromès a treballar de forma
conjunta amb l'ajuntament de Barcelona i de l'Hospitalet, per tal que entre el
període 2017-2018 estiguin obertes el màxim d'estacions possibles.
Respecte a la reunió a la qual es fa referència, ja hi va haver una entre el conseller i
l'alcaldessa i crec recordar que en la visita del President Puigdemont es va establir
la configuració d‟un pacte bilateral, Ajuntament-Generalitat, que s‟ha desenvolupat
també en el departament de Territori i d‟altres departaments. Crec que aquestes
reunions periòdiques ja s‟estan produint i, per tant, entenc que en tot cas el que
hem de fer és que en aquestes reunions s‟incideixi per part de l‟ajuntament, de les
persones que representen a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de l‟equip de govern,
incideixin per accelerar aquest procés, però ja s‟estan produint.
El segon punt el votarem a favor, ja que, tenint la ciutat de Barcelona com a
precedent, l'Ajuntament de l‟Hospitalet també podria fer alguna cosa en aquest
aspecte. També hem d‟entendre, crec que ho ha dit el Sr. Rafa Jiménez, que hi ha
una controvèrsia en dos punts, i vull fer el matís, perquè entenc que és una qüestió
més política que econòmica, al redactat li sobraria la paraula econòmica, o sigui, el
vot favorable, vull que quedi clar també i que quedi escrit en la meva intervenció,
que no és tant, ni molt menys, amb l‟aportació econòmica, però sí amb l‟aportació
política, però, torno a repetir, això és producte del primer acord, o sigui, d‟establir
una taula bilateral Ajuntament-Generalitat, que s‟està produint i, per tant, en aquest
aspecte vull fer aquest matís.
En el tercer acord també ens abstindrem, ja que creiem que té poc sentit parlar de
garantir les freqüències de pas dels trens, quan encara s'està buscant un
finançament per acabar les obres. Per passar els trens, abans haurem de col·locar
les vies. I respecte a l'últim acord, el votem a favor.
A la 26, moció per un camí escolar, en aquest cas votarem a favor de la moció, ja
que cal continuar millorant la seguretat dels entorns de les escoles de la ciutat,
sobretot si presenten problemes com els que descriu la moció. En aquest sentit,
potser caldria realitzar un estudi dels entorns i els camins que porten a la resta
d'escoles i instituts, per si presenten alguna deficiència de seguretat.
I quant a l‟última de les mocions, la 27, moció per donar suport a les víctimes dels
accidents i errors mèdics, ens abstindrem, i explicaré el per què. Aprovant aquesta
moció podem caure en errors greus que poden perjudicar el sistema sanitari i als
pacients afectats. Si el personal mèdic es veu amenaçat per denúncies, es
practicarà encara més l'anomenada "medicina defensiva" que consisteix a demanar
proves innecessàries als pacients per assegurar diagnòstic.
Amb aquest mecanisme, l'únic que aconseguim és un sobrecost dels tractaments,
així com una demora més gran en els serveis de diagnòstic, perjudicant altres
pacients que sí que necessiten aquestes proves. Moltes proves diagnòstiques, no
són innòcues, ja que les tomografies o les radiografies fan servir rajos X, o les
proves de medicina nuclear. El personal sanitari viu amb prou pressió la seva feina i
el contingut d'aquesta moció no ajuda gens a solucionar-ho. A més, en molts casos
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és difícil determinar que el desenllaç d'un cas sigui per una negligència i que no hi
puguin haver d‟altres factors, d'altres malalties o conductes del pacient.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció número 24, sobre el tema de la laïcitat, manifestar que la laïcitat és
un valor republicà i, per tant, des d‟Esquerra Republicana, com a republicans,
creiem que els poders públics no poden donar privilegis, ni discriminar a cap
església o també a cap confessió. Creiem en la neutralitat de les institucions
públiques, que hauria d‟impedir qualsevol mena de confusió entre les funcions
religioses i els poders públics.
Per aquest motiu, votarem a favor d‟aquesta moció, perquè creiem que no ha
d‟haver símbols religiosos de qualsevol mena, en qualsevol organisme oficial, i
tampoc es pot incloure cap tipus d‟acte religiós, en programes que puguin
organitzar les administracions públiques, perquè creiem en la neutralitat de les
administracions, que és la millor manera de defensar la llibertat de culte i el
respecte a les diferents creences religioses o no, de la nostra societat.
Sobre la moció de la línia 10, el nostre grup també votarà favorablement, entenem
que des del govern de la Generalitat hi ha un compromís de fer efectiva, doncs
l‟obertura d‟aquesta línia, si en aquests moments no s‟ha fet efectiu és degut a
l‟ofec econòmic que està patint la Generalitat de Catalunya. Al conseller Rull, ja al
mes de febrer va manifestar preguntes el diputat d‟Esquerra Republicana, el Marc
Sanglas, aquesta voluntat de finalitzar les obres a l‟any 2017, el nostre grup a
Barcelona, amb el pacte Barcelona en Comú, en el tema dels pressupostos, també
va acordar, doncs fer arribar el metro, al 2017, a la Zona Franca i, en aquest sentit,
nosaltres també creiem que l‟aspecte d‟aquesta moció, l‟obertura que arribi el metro
a la Zona Franca, també significarà obertura de les dues estacions a la nostra
ciutat.
Per tant, també considerem idoni que hi hagi aquesta reunió entre la Generalitat,
entre l‟ajuntament i entre els veïns, perquè crec que és important que es fiquin tots
aquests temes sobre la taula, i també que es puguin desenvolupar d‟altres mesures,
com fan d‟altres tipus d‟institucions, que si en aquests moments la Generalitat no
pot sufragar, a nivell econòmic, algun tipus de partida, degut a aquest ofec
econòmic que pateix la Generalitat de Catalunya, entre les diferents administracions
del nostre país, indiferentment del color polític que siguin, hem de ser capaços de
desenvolupar polítiques de fer arribar, per exemple en aquest cas, d‟obrir les
estacions de la línia 10 a la nostra ciutat.
Sobre la moció del camí escolar, també votarem a favor, el nostre grup polític va
presentar preguntes al govern referent a aquest tema, concretament en l‟aspecte
del Josep Janés, és una via ràpida, per tant, veiem que circulen molt ràpidament els
cotxes per aquesta via i no ens agradaria, doncs que hi hagués algun dia algun
tipus d‟ensurt que tots poguéssim lamentar. Per tant, votarem a favor d‟aquesta
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moció, per tal que es puguin estudiar mesures com ampliar les voreres o instal·lar
també mesures de seguretat pels vianants i reduir també la velocitat dels vehicles.
I respecte a la moció 27, nosaltres voldríem fer una sèrie de consideracions. Ficar
en valor la feina que fan els metges en el seu dia a dia i creiem que tampoc hi ha...,
per sort, hi ha pocs casos de mala praxis. En aquest sentit, també nosaltres
voldríem posar de manifest, fer una apreciació respecte a la demora dels judicis que
s‟aborden, no és que no hi hagi..., no és degut a què hagin augmentat els accidents
sanitaris, sinó que existeix un mal funcionament del que seria la justícia en general.
També creiem que actualment la creació de jutjats especialitzats no està justificat,
perquè no tenim un índex elevat, per sort, d‟errors mèdics. I també, doncs volem
ficar de manifest que si el problema que hi ha és buits legals, caldria identificar-los i
desenvolupar una legislació adient. És per aquest motiu que nosaltres ens
abstindrem en aquesta moció.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Nosotros votaremos a favor de la 25, la 26 y la 27, si bien queríamos precisar en la
27 que actualmente es cierto que hay una práctica de una medicina defensiva, una
medicina defensiva porque cada vez el paciente español ha dejado de tolerar
ciertas actitudes y ha propiciado una mayor demanda en los errores médicos. Por
eso, lo que creemos conveniente es una legislación que tanto defienda a los
pacientes, como a los profesionales de la medicina.
Respecto a la 24 sí que queríamos matizar algo, porque esta moción, es cierto que
nuestro partido y nuestro grupo municipal siempre la ha apoyado, porque ha
apoyado iniciativas que garanticen la laicidad en las instituciones y seguiremos en
la misma línea, bueno, respecto a esta moción no, pero en la misma línea. Que, por
otra parte, la laicidad que defendemos no es más que la que recogen nuestras
leyes, y creemos en la libertad individual y que la práctica religiosa quede en el
ámbito privado, lo que pasa es que no entendemos ahora esta moción, cuando se
ha venido desarrollando, pues con total normalidad, no sabemos si esto obedece a
un apoyo a las políticas que ciertos ayuntamientos están llevando a cabo
últimamente.
Por eso, aplicar un laicismo excluyente, que es lo que aplican estos ayuntamientos
y siempre hacia los mismos, es en lo que no estamos de acuerdo. Porque
entendemos que la actitud de este ayuntamiento ya es de neutralidad religiosa, no
entendemos en cambio que las instituciones públicas tengan que fomentar y ser
activas, si ello conlleva la liquidación o transformación de nuestras tradiciones, en
pos de una laicidad mal entendida o dirigida. Porque Europa Occidental y su
sociedad le debe lo que es actualmente, nos guste o no, a sus raíces cristianas, y la
moción la consideramos innecesaria por ello, y porque no existe ninguna represión
contra creencias no católicas en Hospitalet.
Tampoco entendemos que exista ningún tipo de adoctrinamiento católico en los
símbolos históricos y en las tradiciones arraigadas en nuestra ciudad, es más, este
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ayuntamiento tiene la obligación de preservarlas. También es un error pensar que
las confesiones religiosas han de pasar el filtro de la laicidad y no podemos ignorar
el arraigo social y la función social y cultural que llevan a cabo algunas confesiones
religiosas respecto a otras, eso las diferencia. Nosotros reclamamos igualdad de
trato, pero igualdad de trato a igualdad de condiciones, si uno cumple una función
social y cultural se le tiene que tratar igual que otro que cumple la misma función
social y cultural, no diferente. Por tanto, si se quiere y se ve una confesión religiosa
tratada de una manera diferente, quizás tenga que esforzarse también por
arraigarse en la sociedad, por participar en la sociedad en la que está.
Por ello, existen y todavía existen ahora en nuestra ciudad, confesiones religiosas
que en sus facciones más extremistas e incluso en las que no, no aceptan la
laicidad que ustedes proponen, no la aceptan y la combaten, en cambio ustedes
buscan la igualdad de ellos, igualdad que tampoco quieren, porque quieren una
supremacía. Una supremacía también en nuestro ordenamiento jurídico, porque
ellos no sólo disponen de un código moral, como el resto de confesiones, sino de
un sistema legal que es vinculante para sus creyentes y que en muchos casos se
confrontan con nuestras leyes. Busquemos en estos grupos la laicidad y la
integración social y el respeto, busquémoslo en estos grupos y allí nos tendrán.

SRA. ALCALDESSA
Parece ser que la Sra. Secretaria no ha cogido bien la votación.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Voto en contra de la 24 y a favor de la 25, 26 y 27.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias. Vamos a ver, nosotros vamos a votar a favor de la 25, la 26 y la
27, y también de la 24, pero queremos comentar algo, no entendemos la
oportunidad de esta moción. Ciudadanos comparte plenamente los valores que
emanan de esta moción, laicidad, convivencia, pluralidad y tolerancia, son valores
recogidos en nuestro ideario, en el ideario de Ciudadanos, pero bueno, la verdad es
que no entendemos, porque yo miro en este ayuntamiento y no veo signos que
demuestren que no es un ayuntamiento laico, que no respeta, no veo por ahí
crucifijos, ni veo señales, ni San José, ni la Virgen María, o sea, veo un
ayuntamiento laico, entonces no entiendo, sí, sí, sinceramente.
¿El Ayuntamiento convoca u organiza liturgias de carácter religioso en el programa
de sus actos institucionales? Yo creo que no. ¿No se da el mismo tratamiento
protocolario a todos los representantes de la sociedad civil? Yo creo que también.
¿Hay edificios públicos del ayuntamiento con símbolos religiosos? Pues yo creo
que no, yo es lo que he visto, por lo tanto, estando absolutamente de acuerdo y
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compartiendo plenamente esos valores que he dicho antes, que emanan de esta
moción, le vamos a dar apoyo por eso, pero es que me parece que es tan obvio,
además de que lo recoge nuestra Constitución y obviamente tenemos la obligación
de cumplirlo como demócratas.
Sinceramente, voy a votar a favor de la moción, porque comparto esos valores, no
solamente emanan de la república catalana y de los republicanos, emanan de
mucha más gente, son valores que yo creo que son cada día más generales, por lo
tanto, obviamente, como no puede ser de otra manera, vamos a apoyar la moción,
pero de verdad que no entiendo este tipo de mociones, pero en fin, como comparto
plenamente esos valores, la vamos a votar a favor. Sí, sí, todas, las demás
también, ya lo he dicho antes.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Jo posicionaré al grup municipal socialista respecte de la 24 i de la 27. Respecte de
la 24, francament no tenia intenció de fer cap menció més enllà de votar
favorablement, la moció no té cap tipus de..., entenem que és una moció ben..., bé,
potser sí que una acotació respecte d‟un dels acords, el que fa referència als
enterraments, més que res per posar en valor que això en algun sentit ja hem fet
alguna trobada encaminada, precisament, a normalitzar també la pràctica
cerimonial d‟enterraments i de dignificar aquest procés en totes les creences. Però
jo crec que la moció té especial relleu precisament per la intervenció del Sr. Martín.
Després, pel que fa a la 27, ho apuntava el Sr. García indirectament, també avanço
el nostre vot favorable, sí que és cert que la redacció, tot i tenir un contingut peculiar
segurament, en tant que suposem que és una petició que fa la Plataforma, sí que el
que és evident és que cal un nou marc regulador d‟aquestes circumstàncies, dels
accidents i dels errors mèdics, demanats no només per les víctimes, sinó també n‟hi
ha col·lectius professionals, col·lectius vinculats a la medicina, que també desitgen
tenir un marc regulador i que doti de més garanties jurídiques a tota la ciutadania
implicada en aquests processos. Per tant, el grup municipal socialista votarà
favorablement aquesta moció.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, a veure, pel tema de la moció instant al manteniment de l‟obertura de les
estacions de la línia 10-Sud, la veritat és que aquesta moció està bé, però no
l‟acabàvem d‟entendre, perquè no sabem on ha sortit aquesta notícia, és com una
moció preventiva, està bé, però estem d‟acord, estem d‟acord en què aquesta línia
Sud es pugui obrir en les millors condicions i en les dates, que ningú ha qüestionat
a dia d‟avui, no sé d‟on surt aquest qüestionament. Ara bé, en el punt segon sí que
els hi agrairíem, per poder votar-la favorablement i d‟una forma sencera, que el
tema econòmic ho retiressin, perquè realment l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, tal i com
estan el nivell competencial i les finances, dubto molt que pugui fer l‟esforç que en
aquest moment farien d‟altres ajuntaments. Jo crec que, a més a més, li toca a
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l‟administració competent en transport i mobilitat, aquesta és la Generalitat, no és
un altre, podríem parlar del contracte-programa de l‟Estat, podríem parlar de moltes
altres qüestions, però creiem fermament que estant d‟acord amb l‟esperit de la
moció, això no ho podríem aprovar, perquè no ens correspon a nosaltres aportar
cap economia a la línia 10-Sud.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Pel que fa a l‟itinerari segur de l‟escola Josep Janés, efectivament l‟Associació de
Veïns de Sant Josep en el mandat anterior ja va demanar, doncs que s‟estudiés
aquesta qüestió, des dels serveis tècnics de l‟àrea d‟Urbanisme s‟ha buscat una
solució, solució que l‟altre dia vam tenir ocasió de poder comentar amb alguns de
vostès, del grup de Canviem, la solució passa necessariament per ampliar la
vorera, retranquejant, tirant enrere el mur actual existent, dos metres i mig, més o
menys, per generar una vorera de seguretat en aquest costat muntanya de
l‟avinguda Josep Tarradellas.
Dintre d‟aquest mur o darrera d‟aquest mur, tenim uns arbres, s‟ha fet un estudi, al
mes de novembre es va fer un estudi de tot l‟arbrat de l‟escola i, especialment,
d‟aquests arbres, per si podien estar afectats, comptem amb la idea de poder fer el
mur amb la mínima afectació dels arbres possibles, en principi n‟hi ha dos, tres
arbres, que estan afectats per aquest canvi de mur, això permetria tenir una vorera
transparent, àmplia, que d‟alguna manera doni enrasa amb l‟actual vorera, quan
vens, diguem-ne, de la zona d‟Isabel la Catòlica, i efectivament faria un circuit
escolar molt més segur. Insisteixo, l‟estudi tècnic està fet, s‟ha parlat amb el
departament també d‟Educació de la Generalitat, per fer viable aquesta operació i,
per tant, la nostra solució passa per retirar el mur dos metres i mig, fer una vorera
més ampla i dotar-la d‟elements de seguretat.
Pel que fa als passos de vianants, la idea és que el carrer Batllori tingui dues zones
de pas de vianants respecte a l‟escola, que s‟introduiran quan es faci aquesta
intervenció i, per tant, assegurarem també que els escolars i les famílies que
passegin per la zona del costat mar de l‟avinguda Josep Tarradellas, també puguin
creuar en bones condicions.
També es fa referència a la moció al tema de pacificació del trànsit a la zona de
l‟escola de Sant Josep el Pi, per aquesta zona nosaltres plantegem un estudi de
mobilitat per veure quins podrien ser els elements que podrien fer viable aquesta
pacificació del trànsit, sabem que és una avinguda, en el Pla de Mobilitat queda ben
recollit, doncs quin és el tractament que se li ha de donar a cada tipus de carrer, en
aquest cas és una avinguda que suporta molt trànsit, per tant, les solucions de
pacificació són molt determinades, s‟estudiaran des de l‟àrea de Seguretat
Ciutadana, Convivència i Civisme, que és de qui depèn mobilitat i, en aquest sentit,
farem una proposta també que acompanyarà a la solució conjunta de tota aquesta
zona, per fer un itinerari segur, tant del Josep Janés, com del Sant Josep el Pi.
Moltes gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s‟ha fet una proposta per part del Sr. García Mompel.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, en principi no hi hauria problema, el concepte no era..., sabem les
competències, sabem dels esforços econòmics de cadascuna de les
administracions, però una mica situar el màxim compromís de l‟ajuntament, ara
després a la rèplica, però sí, no hi ha problema.

SRA. ALCALDESSA
Doncs..., un moment, si traiem els econòmics, els esforços no els polítics, però sí
els econòmics, nosaltres votaríem a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Econòmics o sense comprometre les finances locals, no sé...

SRA. ALCALDESSA
Com, com?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
O treure el tema del concepte econòmic.

SRA. ALCALDESSA
Sí, a veure, aquí hi ha una qüestió, jo si...

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sol·licitar a l‟ajuntament de la nostra ciutat que faci tots els esforços polítics per
assegurar que no es retardin les obres de les dues...
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SRA. ALCALDESSA
Efectivament, si ho deixem així, nosaltres estaríem totalment a favor. I ara, si em
permeten, explicaré... sí, vostès també canvien el seu sentit del vot?

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Sí.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, quedarien aprovats, no sé si per unanimitat, però... per unanimitat de tots
els grups. A veure, jo, si em permeten ara, normalment no faig ús de la paraula,
però m‟agradaria, en aquest tema de la línia 10, fer alguns aclariments sobre alguns
temes que han sortit avui i que crec que és important clarificar més que complicar
més un tema que en si mateix ja ho és.
La primera qüestió és dir-li al Sr. Monrós i clarificar, que és cert que el Sr.
Puigdemont, el President Puigdemont, quan va fer la visita institucional a aquest
ajuntament, vam mantenir una reunió i ens va proposar fer un seguiment de les
actuacions entre la Generalitat i l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a través d‟una comissió
bilateral. Haig de dir que aquesta comissió està convocada, però encara no s‟ha
reunit, per tant, fins el mes de juliol no ens han donat hora per fer aquesta primera
reunió entre l‟Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat de Catalunya. És evident
que aquesta no serà una reunió exclusivament per parlar de la línia 10, ara sí que
voldria ja explicar totes les converses que hem anat mantenint al llarg d‟aquests
mesos amb els diferents consellers que han tingut l‟ocasió de venir a la ciutat de
l'Hospitalet.
La primera qüestió que vull clarificar o recordar, el conseller Rull va anunciar
prèviament a la posada en marxa de la línia 9, abans de la inauguració de la línia 9,
que la línia 10 continuaria amb el seu calendari i, per tant, no es veuria afectat, ni es
veuria aturada aquesta actuació, primer punt. Per això, també recordo que el dia de
la inauguració, tal i com em vaig comprometre a més amb alguns dels veïns que
estan aquí, en una visita que vam realitzar a la línia 9, concretament a Fira, jo
aquest tema de la línia 10 ni tan sols ho vaig dir, perquè estava anunciat i
compromès per part del conseller, per part de la Generalitat de Catalunya, que les
obres de la línia 10 continuaven amb total normalitat.
Després d‟això, es va anunciar per part de l‟Ajuntament de Barcelona i per part de
la Generalitat de Catalunya que s‟havia mantingut una reunió entre les dues
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institucions i amb la qual havien concretat que una part de les obres de la línia 10
serien finançades per l‟Ajuntament de Barcelona. Això, en si mateix, no és cap mala
notícia, fantàstic, si l‟Ajuntament de Barcelona té un superàvit de cent i pico de
milions d‟euros, que vol contribuir i posar recursos per finançar una competència
que és de la Generalitat, nosaltres com Ajuntament de l'Hospitalet..., no, no,
avançar no, finançar, no, no, no hi ha avançament, hi ha finançament, això
concretament, si no m‟ha enganyat el conseller Rull, és un finançament, no és un
avançament, o sigui, no hi ha retorn, no, no, bé, en fi, ja li preguntarem al Sr. Rull, al
conseller Rull, si és un avançament o un finançament. En tot cas, és igual,
l‟Ajuntament de l'Hospitalet, en aquest sentit, no ha de dir res i, per tant, si una
administració vol avançar o finançar una obra que no li correspon, nosaltres no en
tenim aquí res a dir.
Més enllà d‟això, jo vaig mantenir una reunió, ja formal, amb l‟Associació de Cinco
Calles i també amb la Federació d‟Associació de Veïns de l'Hospitalet, ara no
recordo el dia, però..., el 7 de marzo, 17 o 7, 17, pues en fin, pues el 17 de marzo
mantuvimos una reunión en la cual los vecinos me pusieron de manifiesto, como
responsable del ayuntamiento, que habían oído rumores de que estas obras que
supuestamente se iban a realizar en la línea 10, se ponía en cuestión si las dos
paradas de Hospitalet se abrirían o no, esto fue el traslado que desde la Asociación
de Vecinos y de la Federación se trasladó.
A continuación de esta reunión, podríamos hacer el relato exacto y si hay interés lo
podemos hacer con el calendario concreto, tuvimos la visita del conseller Rull. En
esa visita, evidentemente, hablamos del tema de la línea 10 y, lógicamente, le
advertimos, en fin, nosotros le pedíamos información de si realmente se estaban
planteando, por parte de la Generalitat de Cataluña, la paralización de estas dos
estaciones, pero ya advertimos, en esa misma reunión, que si en algún momento
había rondado por las mesas de la Generalitat de Cataluña, en algún servicio
técnico, abrir algunas estaciones y no abrir las dos estaciones de Hospitalet, ya le
avanzaba, en nombre del Consistorio y en nombre de la ciudad, que esto no lo
íbamos a permitir. Más allá de esto, hubo después unas explicaciones delante de
los medios de comunicación, en los cuales el propio conseller y yo misma, en fin,
públicamente se explicó que había un compromiso por parte de la Generalitat de
fijar un calendario, un calendario que hasta este momento todavía no se nos ha
facilitado.
Posteriormente vino el Vicepresident Junqueras y en esa misma reunión también
aprovechamos para hablar de esta cuestión, porque lógicamente es una obra que
se tiene que financiar y que, por tanto, es evidente que desde economía de la
Generalitat de Cataluña alguna cosa tendrán que decir y hacer. Exactamente el
mismo planteamiento le advertimos que, en fin, que si se tenía que poner en
marcha la línea 10, que nosotros, en fin, estábamos esperando una respuesta por
parte de la consellería responsable, también advertíamos que no íbamos a permitir,
por si había alguna especie de duda, que pasaran los trenes por Hospitalet, que no
pararan en las dos estaciones y que pararan más adelante en la ciudad de
Barcelona.
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No solamente esto, sino también creo que, a ver, creo que lo puedo explicar
perfectamente, tuve el encuentro posteriormente con el propio President de la
Generalitat, en un acto, en fin, que no era en la ciudad, en el cual podéis entender
que aproveché para plantearle exactamente la misma cuestión. Por tanto, President
de la Generalitat, Vicepresident Junqueras y conseller Rull, tienen, en fin,
directamente conocimiento a través de la alcaldía de Hospitalet, que no vamos a
permitir, de ninguna forma, que en el planteamiento, si es que se diera, de la
configuración o de la finalización de la línea 10, se pusiera en cuestión la apertura
de las dos estaciones de nuestra ciudad.
A partir de aquí, tenemos el compromiso, lo que hay hasta este momento es un
compromiso de que se nos facilitará un calendario. Cuándo se nos va a facilitar ese
calendario, pues, a ver, yo no lo puedo asegurar, espero, deseo, que en la reunión
bilateral que tendrá lugar en la primera semana del mes de julio, este tema,
evidentemente, formará parte de la lista de temas que abordaremos conjuntamente,
y quizás en ese momento podamos tener un calendario concreto.
Por tanto, como decía el Sr. García Mompel, esta es una moción que es un poco
moción preventiva, un por si acaso, para advertir a todo el mundo que a nadie se le
ocurra tener la tentación de decir, bueno, pues financiamos las estaciones de
Barcelona, los trenes pasarán por Hospitalet y no pararán y, por tanto, es una
advertencia que, en este caso, creo que por parte de todos los grupos políticos que
estamos aquí representados, como casi siempre en los temas importantes de
ciudad, hay una unanimidad en el planteamiento sobre esta cuestión.
He querido matizar, para que tengamos la información claramente y que nadie
piense que aquí hay, en fin, unos datos o unas fechas que se nos han facilitado, no
hay fechas…, Sr. Mansergas, vamos a ver, Sr. Mansergas, a ver, si usted no sabe
cómo funciona, después de veinte años en las asociaciones vecinales, no sabe
cómo funciona el Pleno, pues yo lo lamento mucho, pero ahora estoy yo en el uso
de la palabra, si ustedes no han tenido la información o no ha sido facilitada
adecuadamente, les podemos pedir todas las disculpas del mundo, pero, en todo
caso, no hace falta que usted venga al Pleno para poder hablar con cualquiera de
los miembros de este Consistorio, porque simplemente con una llamada telefónica
se le puede dar a usted o a cualquiera de los miembros de la Asociación de
Vecinos Cinco Calles o de la Federación de Asociaciones de Vecinos que
estamos…bueno, pues no sé a quién habrá usted llamado, no sé Sr. Mansergas a
quién usted habrá llamado o el señor…no lo sé, a ver, lo he dicho públicamente y
esto es absolutamente todo lo que hay respecto a esta cuestión.
Por tanto, felicito al grupo de Iniciativa-Esquerra Unida y Pirates por haber traído
este tema aquí, para habernos dado la oportunidad de clarificar exactamente cómo
está la cuestión y para que no haya dudas respecto a un tema que nos parece
importante y que si algo nos ha caracterizado a este ayuntamiento, es haber
reivindicado siempre conjuntamente las infraestructuras, tanto que han afectado a
la Generalitat de Cataluña o que han afectado al Ministerio de Fomento, que
desgraciadamente es un tema que todavía no está resuelto.
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Dicho esto, ahora sí, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, primer, moltes gràcies a tots els grups que han votat a favor la moció per a la
laïcitat dels ajuntaments i gràcies al Sr. Husillos per donar-nos a conèixer que ja
han començat aquestes petites converses per tal de solucionar, sobretot el tema
dels enterraments, que és el que més poc avançat està en aquesta qüestió. I
sobretot que ens faci saber cóm va aquest tema i cóm evoluciona, per tal de tenir
tota aquesta informació.
I després, al Sr. Martín del PP, pues sólo decirle que no sé si ha leído la moción
correctamente, pero es una moción que es muy respetuosa en los términos en los
que habla, habla de pluralidad, de tolerancia, de respeto democrático, de pluralidad
ideológica, y usted habla de adoctrinamiento, de imposición, unos términos que en
este Pleno yo no había oído todavía, entonces, no sé por parte de quién está esa
mala intencionalidad, nosotros simplemente presentamos una moción que pide
respeto al artículo 16 de la Constitución y una serie de medidas para que los
ciudadanos puedan ejercer esos derechos, no entiendo ese mensaje de
adoctrinamiento, de imposición, bueno, no lo acabo de entender, pero bueno, y de
unos ayuntamientos que me habla de unas medidas, etc, no sé, no lo acabo de
entender.
Pero creo que el que tiene mala intencionalidad, en este caso, es usted, no
nosotros que hemos presentado una moción completamente respetuosa y sólo
pidiendo que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en todo el aspecto
ideológico, de creencias, de libertad de conciencia, entonces, no sé a qué viene
todo esto. En todo caso, aquí hay una frase que puede leerse: “però en un moment
on els fonamentalismes religiosos es mostren en tota la seva virulència, també
prenen força la xenofòbia i la intolerància”, i hi ha algunes afirmacions que ha fet
que d‟intolerància tenen molta.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bien, sobre la moción 25, pues agradecerlo, el apoyo del conjunto de los grupos
municipales, pero la información originaria viene precisamente del acuerdo
Ayuntamiento de Barcelona-Generalitat, que es donde diversas personas, vecinos y
las organizaciones vecinales, ponen ya el toque de atención diciendo: por qué tiene
ya un acuerdo el Ayuntamiento de Barcelona con la Generalitat, para financiar parte
de la inversión, ya sea por adelanto o a fondo perdido, para que se abran las
estaciones de la Zona Franca, de Foneria y Forns, esa es la información, ni más, ni
menos, precisamente, el propio acuerdo, eso recalcarlo. Qué busca la moción,
obviamente el diálogo y el acuerdo, y que obviamente al movimiento vecinal y al
conjunto de los vecinos y del barrio se les tenga informados.
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Sobre el tema de los presupuestos, pues hombre, el presupuesto todo lo puede y
nada lo puede, yo creo que en el fondo es la voluntad política, yo creo que lo
importante es que de aquí todos los grupos municipales defendamos en el
Parlament de Cataluña que esta inversión vaya a los presupuestos, y en 2017, que
haya o no haya calendario, siempre se dijo que en 2017 se iba a abrir la línea de
manera integral, la línea L10-Sud, no hablamos de calendario, pero sí que había un
acuerdo que en el 2017 estuviera firmando. Y estamos hablando simplemente de
reafirmar que las vías están hechas, la obra pública civil está hecha, solamente falta
una inversión de entre el 3 y el 5% de la obras, es poco para eso. Por lo tanto, no
sé si una moción preventiva o premonitoria, pero como el gato escaldado del agua
fría huye, y yo como vecino de Bellvitge lo puedo decir con el tema del
“soterrament” de las vías de “rodalies”, pues venga, adelante.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, yo también quisiera agradecer el apoyo de la 26 y la 27. Respecto a la 26 del
“camí escolar segur”, Sr. Castro, nos gustaría estar muy pendientes de las
actuaciones que vayan a realizar y que nos vayan informando, y sobretodo el tema
de los árboles que tengan que…que estén afectados, encontrar vías, digamos, para
no tener que ser desechados, sino todo lo contrario, que se puedan reubicar en otro
espacio de la escuela o alguna cosa de por allí.
Sobre la 27, el tema de las víctimas de accidentes, nosotros en ningún momento
queremos considerar a los profesionales, digamos, que estén cometiendo errores
continuamente, ni muchísimos menos, consideramos que tenemos unos grandes
profesionales sanitarios, tanto en medicina, como en enfermería, lo que sucede es
que son personas, son humanos, y cometen errores, y sus errores son, en muchos
momentos, graves, porque dejan secuelas muy serias en las personas, y estas
personas quedan en unas situaciones de vulnerabilidad ante los jueces, increíbles,
de muchísimo tiempo. Y luego también, evidentemente, en sanidad, y esto es algo
que nos comentan cuando estamos allí en el Hospital de Bellvitge, nos lo han
comentado…

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si...
Parla una senyora del públic sense micròfon.
A ver, por favor, por favor, a ver, señora, gracias. ¿Hay alguna intervención más?
Por aquí nadie, Sr. Martín.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Muy breve, muy breve, simplemente, no sé, que me he debido explicar muy mal,
pero intolerancia ninguna, simplemente que su moción era redundante sobre una
cosa que ya está sucediendo, si no había detrás otro motivo, no sé por qué la han
presentado, porque ya se está cumpliendo.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor...

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
En un punto, en un punto única y exclusivamente.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sra. Carballeira, a ver, está hablando el Sr. Martín, un poco de respeto.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Pues aclare usted y haga una moción sobre ese punto, pero no cuestione todo lo
demás, y sobretodo el párrafo que usted ha leído último, léaselo bien, porque mire
lo que está diciendo.

SRA. ALCALDESSA
Sí quiere ahora Sra. Carballeira puede intervenir, pero es que esto de hacer
diálogos sin que el resto de los concejales y del público lo puedan escuchar, me
parece de no demasiada educación, por decirlo suavemente. ¿Han
finalizado?¿Quiere usted decir algo Sra. González?

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No, no, siguiendo con lo que estaba comentando, evidentemente los recortes en
sanidad, como estaba bien diciendo la vecina, están provocando que la presión
sobre estos profesionales sea muy grande y cometan más errores. Y yo lo que le
pido a los compañeros que están en el Parlament, de Junts pel Sí y de la CUP, que
tienen la oportunidad de elaborar unos presupuestos sociales, pues que devuelvan
a la sanidad pública todo lo que le han estado arrebatando durante todos estos
años.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien, a ver, hemos finalizado el bloque de mociones de Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, han quedado aprobadas las cuatro y,
por tanto, pasaríamos al bloque de las mociones del Partido Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24, 25, 26 i 27,
adoptant-se els següents acords:

MOCIÓ 24.- PER LA LAÏCITAT DELS AJUNTAMENTS-PER LA CONVIVÈNCIA,
LA PLURALITAT I LA TOLERÀNCIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra
dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín, assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
Atès la constitució espanyola al seu article 16 estableix “Cap confessió tindrà
caràcter estatal”.
Atès que la societat és cada cop més plural en tots els aspectes: ideològics, morals
o religiosos i això representa un enriquiment per a la ciutadania. Però en un
moment on els fonamentalismes religiosos es mostren amb tota la seva virulència
també prenen força la xenofòbia i la intolerància.
Atès que la laïcitat afavoreix la convivència en el pla d‟igualtat entre totes les
possibles opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes. Que cal
construir un teixit cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de la tolerància
activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions personals i
socials que no intentin imposar-se per damunt de les altres. Que la laïcitat és
garantia de diàleg i d‟intercanvi pacífic entre les persones i les idees.
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Atès que considerem que les administracions a tots els nivells: estatals, autonòmics
i locals han de ser actives en aquesta situació i s‟han de comprometre en la
garantia i el foment de la llibertat de consciència i la independència respecte a
qualsevol confessió religiosa per respecte a la pluralitat ideològica, de conviccions i
creences del conjunt de la ciutadania, reafirmant la laïcitat de les institucions
públiques.
Atès que els partits polítics que conformen el nostre grup municipal han defensat
iniciatives en aquest sentit al Congrés, al Senat i al Parlament de Catalunya.
Atès que la territorialitat concreta, la ciutat, entesa com una concreció abastable de la
vida comunitària on s‟expressen els valors i els conflictes, situa els ajuntaments en
una posició privilegiada, com un dels agents vertebradors de la vida democràtica i de
la participació i els converteix en instrument necessari per a convivència .
Atès que és obligació democràtica evitar qualsevol tipus de privilegi o discriminació en
els aspectes econòmics, fiscals o simbòlics per a totes les entitats de caràcter privat,
religioses i no religioses, per tal d‟assegurar el principi democràtic d‟igualtat de drets i
la separació dels àmbits públic i privat.
El Grup Municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E proposem al Ple l‟adopció dels següents
acords:
PRIMER.- No incloure en el programa d‟actes institucionals convocats i organitzats
per l‟ajuntament cap litúrgia de caràcter religiós, respectant alhora les tradicions
populars en les seves diferents manifestacions.
SEGON.- Donar a tots els representants de la societat civil el mateix tractament
protocol·lari.
TERCER.- Vetllar per la retirada de tots els edificis públics els símbols religiosos,
llevat d‟aquells que es puguin considerar patrimoni històric o artístic.
QUART.- Vetllar per l‟efectivitat de la llibertat de culte i del dret a l‟enterrament segons
les pròpies creences religioses i no religioses, establint els acords que siguin
necessaris amb la Generalitat així com dialogant amb les confessions religioses i les
organitzacions civils que correspongui, existents a Catalunya.
CINQUÈ.- Traslladar aquesta moció als grups municipals d‟aquest ajuntament, ala
FAVV de L‟Hospitalet, i a les entitats de caràcter religiós de la ciutat.
MOCIÓ 25.- INSTANT A MANTENIR EL CALENDARI D’OBERTURA DE LES
ESTACIONS DE LA LINEA 10-SUD DE METRO AL SEU PAS PER
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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Atès que de la recent estrena de la linea de metro L9-Sud, el passat 12 de febrer,
ha permès connectar zones de Barcelona, L‟Hospitalet i el Prat amb l‟aeroport, la
Fira i altres zones d‟interès.
Atès del ferm compromís de totes les administracions per desenvolupar un transport
públic metropolità interconnectat i de qualitat.
Atès que la L10-Sud, ha de donar servei fonamentalment als veïns/es de la Zona
Franca i als treballadors/es dels diferents polígons industrials, que pateixen un
dèficit de transport públic històric.
Atesa la voluntat de col·laboració i la negociació present entre l‟Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat per tal d‟accelerar l‟obertura de les estacions de L-10 per
a finals del 2017, especialment aquelles que donarien servei a barris populosos que
porten dècades reclamant més transport públic, com és el cas de la Zona Franca.
Atès que les obres a la línea L-10-Sud continuen per instal·lar la segona via i la
segona catenària, que el túnel i el viaducte ja estan fets però continua faltant
inversió per l‟ urbanització de les estacions i entorns (paviment, senyalització, llums,
ascensors, escales mecàniques, mobiliari, taquilles, etc.).
Atès que per economia d‟escala, ja sigui pels processos administratius, tècnics i
financers, és més eficient licitar el conjunt d‟estacions pendents, i per tant, treballar
plegats per una estrena integral i no en fases que allargui de manera desmesurada
la posada en marxa a ple rendiment de la L-10-Sud.
Atès del perill de deixar alguna estació per no ser “prioritària” fora de les partides
d‟inversió perquè s‟obrin al 2017 i quedin sine die per materialitzar-la, situació que
patim de manera crua a la nostra ciutat amb els soterraments de les vies de Renfe
(línea Vilanova i Vilafranca).
Atès que no volem que fruit dels acords entre Ajuntament de Barcelona i Generalitat
es sacrifiqui cap estació al nostre terme municipal.
Atès que per obrir la L-9-Sud ja s‟ha hagut d‟habilitar i acondicionar gran part dels
trams de la L-10 –Sud (per les cotxeres, els tallers, part de la línea compartida,
etc.).
Atès que l'obertura integral és la millor opció, i que segons dades de la Societat
Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT), una de les branques de l‟ Institut
d'Estudis Catalans, "l‟inversió d'obertura d'estacions és molt petita en comparació a
la despesa de l'obra civil, l'L9 Sud i La L10 Sud s'estimaven en uns 3.100 Milions
d'euros i la urbanització de les estacions que falten suposen entre 100 o 200
Milions.
Atès que portar el metro a l'Aeroport ha costat exactament, segons dades públiques
del Departament de Territori 2.899 Milions d'euros. "
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Atès que el pressupost inicial de les línees L-9 i L-10 va ser de 1.947 milions
d'euros, al 2004 ja pujava a 3.000 milions d'euros.
Atès però de l‟aparició d‟alguna informació sobre l'obertura parcial de la Línea L-10Sud, amb el possible retard o no obertura de les 2 estacions que son al nostre
municipi; ambdues en llocs de força trànsit, una al bell mig d‟una zona molt poblada
de Santa Eulalia i l‟altre que donaria servei entre d‟altres a la Ciutat de la Justícia i
el nus de Ildefons Cerdà, evitant part del dens tràfic rodat a la Gran Via.
Atès les justes mobilitzacions i revindicacions dels veïns i veïnes dels barris de
Zona Franca i La Marina, de les que som solidaris i acompanyen els mateixos
objectius de donar servei íntegre a la línea a veïns/es i treballadors/es, no solament
a atendre a turistes i firaires, facilitant de fet, que noves empreses s'instal·lessin a
zones de Zona Franca i del Polígon Pedrosa.
Atès l‟interès del nostre grup municipal, i entenem de tot el Consistori, pel foment
del transport púbic, que millora la qualitat de l‟aire i la mobilitat dels nostre veïns/es
entre barris de la ciutat i amb la resta de l‟àrea metropolitana i els seus centre
d‟interès.
El Grup Municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E proposem al Ple l‟adopció dels següents
acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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:
PRIMER.- Reclamar amb caràcter d‟urgència una reunió entre l'Ajuntament de
L'Hospitalet, la Generalitat de Catalunya -Departament de Territori i
Sostenibilitat i Vicepresidència econòmica- i quina administració pública pertoqui
conjuntament amb la AVV 5 Calles i la FAVLH perquè es reafirmi el calendari
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d'execució de les obres a les estacions a la nostra ciutat i del conjunt de la línea
L-10-Sud.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, amb una esmena “in voce” ja
incorporada, que literalment diu:
SEGON.- Sol·licitar a l'Ajuntament de la nostra ciutat que faci tots els esforços
polítics per assegurar que no es retardin les obres de les dues estacions de la
L-10-Sud a la nostra ciutat, Provençana i Ildefons Cerdà - Ciutat de la Justícia.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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:
TERCER.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi la inversió
necessària perquè hi hagin els suficients trens per cobrir amb garanties la
freqüència de pas de combois del servei de la nova línea L-10-Sud.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat a l‟Autoritat Metropolitana de Barcelona, a l‟autoritat del
Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell de
Ciutat, al Consell de Districte III, a l'AVV 5 Calles, a la resta d' associacions de
veïns i veïnes de l‟Hospitalet, a la Federació d‟Associacions de Veïns de
L‟Hospitalet i a la CONFACV.
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 26.- PER UN CAMÍ ESCOLAR SEGUR PER A LES ESCOLES JOSEP
JANÉS I SANT JOSEP EL PI.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Aproximadament l‟any 2006 L‟Hospitalet iniciava un projecte nomenat “Camí
escolar Segur” per tal assegurar la mobilitat sense riscos dels nenes i nenes que es
desplacen a les seves escoles. Han estat nombroses les actuacions en diversos
barris de la ciutat i en aquest sentit el projecte ha estat un èxit.
Encara i així es detecten problemes d‟accessibilitat i seguretat a l‟entorn de algunes
escoles, voreres estretes i necessitat de més semàfors i cruïlles.
Es el cas de la vorera de l‟escola Sant Josep El Pi de l‟Avinguda Josep Tarradellas.
Una vorera molt estreta per la qual es desplacen escolars de 3 a 12 anys i en la
qual no existeix cap mesura de seguretat en un carrer força transitat i en el qual els
vehicles marxen a velocitat considerable. Per contra la vorera de davant (pròxima a
la fàbrica Cosme Toda) es molt ampla i es transita amb comoditat. També es
detecta el pas de vianants i el semàfor massa lluny de les portes de sortida de la
escola amb els riscos que això representa.
Aquesta situació resulta altament perillosa pels escolars i les persones que
transiten, exposades a patir ensurts i accidents. Per lo qual caldria realitzar
actuacions per assegurar el desplaçament dels vianants amb seguretat.
Atès que la mobilitat sostenible d‟una ciutat es basa en generar espais totalment
accessibles i segurs per a les persones.
Atès que és prioritari assegurar el desplaçament dels infants en el entorn escolar
sense riscos segons els objectius del projecte Camí escolar segur.
Atès que en la mateixa avinguda i molt a prop també es troba l‟escola Sant Josep el
Pi que incrementa el nombre de desplaçaments d‟escolars per la zona.
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El Grup Municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–
Pirates-E proposa al Ple els següents acord:
PRIMER.- Estudiar l‟ampliació de la vorera instal·lant mesures de seguretat
adequats pels vianants.
SEGON.- Estudiar les actuacions adequades per apropar el pas de vianants i el
semàfor a les portes de sortida de l‟escola Josep Janés en la cruïlla amb el Carrer
Batllori.
TERCER.- Estudiar la instal·lació de guals ressaltats o altres mesures per tal de
reduir la velocitat dels vehicles a l‟alçada de les escoles Josep Janés i Sant Josep
el Pi.
QUART.- Aplicar les mesures de seguretat més adequades el més aviat possible
per tal d‟assegurar el pas dels vianants sense riscos i desenvolupar els objectius
d‟un camí escolar segur per les escoles Josep Janés i Sant Josep El Pi.
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CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a l‟AMPA i a la direcció de les Escoles Josep
Janés i Sant Josep El Pi, a l‟Associació de Veïns de Sant Josep i al Consell
Educatiu de la ciutat.
MOCIÓ 27.- PER DONAR SUPORT A LES VÍCTIMES DELS ACCIDENTS I
ERRORS MÈDICS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU Sr. Jordi Monrós
Ibáñez, assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
Atesa la declaració presentada per la “Plataforma por la Defensa de la Salud y la
Sanidad Pública del Prat de Llobregat” i el grup de treball “Que no Pase Más”, que
literalment diu el següent:
“El grup de treball “QUE NO PASE MÁS” el constitueixen un grup de persones que
pretenen fer visible la situació que viuen els afectats pels accidents sanitaris
(negligències mèdiques) amb la finalitat que es creï un marc legal específic per
aquesta matèria. I que, (d‟alguna manera) acabi amb la “invisibilitat” de les víctimes;
així com amb l‟agreujament comparatiu que pateixen respecte altres víctimes que sí
s‟han beneficiat de lleis especials que les protegeixen.
Sent conscients què les negligències mèdiques són fets que no han de quedar
exonerats i per tant han de ser jutjats amb el mateix rigor que altres, volem incidir
en la realitat que estem vivint els darrers anys; les polítiques d‟austeritat que han
suposat retallades pressupostaries a la sanitat pública i ajustos de personal mèdic, i
que han servit d‟excusa per privatitzar serveis, posant en risc les garanties
sanitàries i la vida de les persones al precaritzar el sistema. La manca de recursos
incideix de manera determinant a la qualitat del servei, però també a les condicions
de treball del personal sanitari, amb la qual cosa la pressió sota la que treballen
augmenta i amb això el risc de cometre errades.
El projecte de llei que promou el grup “QUE NO PASE MÁS” i els seus assessors
jurídics pretén una sèrie de canvis necessaris per evitar que la víctima d‟un accident
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mèdic es converteixi, malauradament, a més a més en víctima de la injustícia del
sistema legal i judicial actual, castigant-les amb judicis de llarga duració (6-15 anys).
Aquest canvis legislatius i judicials que es proposen són del tot viables. Bé per ja
existir en altres matèries del dret (dret de la circulació vial, normes aplicables a les
víctimes de la violència masclista…) o bé per existir al marc normatiu d‟altres països
de la Unió Europea. Per tant la seva aplicació és possible. I compliria no només
amb les garanties legals del nostre sistema legal, sinó que a més a més
s‟aproximaria una mica més al sistema legal de països de la Unió Europea,en els
que sí que existeix una regularització específica per aquestes víctimes.
El projecte de llei que recolzem evitaria l‟actual inseguretat jurídica que viuen les
víctimes dels accidents sanitaris. Aquestes víctimes no tenen ni jutjats
especialitzats, ni disposen d‟un barem específic per la valoració dels seus danys.
Han de pledejar durant anys contra l‟Administració Pública o contra companyies
d‟assegurances que s‟aprofiten de les llacunes legals que els ofereix una posició
privilegiada i de poder respecte la víctima que reclama.
Les víctimes mereixem, com els nostres veïns europeus, disposar de lleis i jutjats
que ens emparin, on exercir els nostres drets amb plenitud de garanties. I sense la
por d‟una posterior IMPOSICIÓ DE COSTES, que és altre de les qüestions que es
plantegen modificar.
Per tot l‟exposat anteriorment, la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sanidad
Pública del Prat de Llobregat i el grup de treball “QUE NO PASE MÁS”, proposem:






Manifestar el reconeixement a les víctimes dels accidents i errors mèdics, a
la seva condició de víctima.
Reconèixer el dret que aquestes víctimes contin amb una normativa
específica, pel que mostrem el nostre recolzament al projecte de llei que ens
presenten.
Donar recolzament al grup de treball “QUE NO PASE MÁS” per tal que sigui
rebut per les Comisiones de Sanidad y Justicia del Congreso de los
Diputados y del Senado, amb fi de traslladar la seva proposta de projecte de
llei.
Assessorament des de l‟ Ajuntament del Prat de Llobregat de la existència
del grup de treball “QUE NO PASE MÁS” a aquells ciutadans i ciutadanes
víctimes d‟accidents sanitaris, amb la finalitat de reconèixer els casos davant
la companyia asseguradora que té contractada l‟assegurança de
responsabilitat civil i davant els jutjats competents quan existeixi reclamació
judicial.”

Per aquests motius el grup municipal d‟ICV-EUiA-Pirates proposa al ple l‟adopció
del següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la declaració presentada per la “Plataforma por la
Defensa de la Salud y la Sanidad Pública del Prat de Llobregat” i el grup de treball
“Que no Pase Más”, exposats a la part expositiva de la moció.
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SEGON.- Donar trasllat d‟aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés de Diputats i a la Plataforma en Defensa de la Salud y la
Sanidad Pública del Prat de Llobregat y el grupo de trabajo” QUE NO PASE MÁS”.
PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí, per part del Partit Popular.

SR. MARTIN HERMOSÍN (PP)
Gracias. La primera moción, la 28, la basamos en que el pequeño comercio de
proximidad además de generar aspectos beneficiosos, se convierte en un proyecto
vital para muchas familias que pretenden vivir e integrarse en la vida social y
económica de la ciudad.
En los últimos ocho años, y debido a la crisis económica que hemos padecido, el
comercio local de l‟Hospitalet ha sufrido las consecuencias del deterioro económico
y ha visto mermada su oferta. Han desaparecido negocios, por el incremento de
alquileres y la disminución del consumo y la falta de financiación para poder tener
una oferta más competitiva y renovada frente a las grandes superficies.
Una de las mayores dificultades que ha sufrido el comercio de la ciudad ha sido y
sigue siendo la falta de acceso al crédito que le permita, no solo la apertura de
nuevos establecimientos, sino también la adecuación y modernización de las
estructuras e infraestructuras comerciales que dieren más competitividad en
situaciones difíciles como las que tenemos. Hoy todavía, y a pesar de la mejora de
la situación económica, es difícil el acceso al crédito para muchos de ellos, y hay
proyectos comerciales que siguen encontrando dificultades para su supervivencia.
Por ello, es obvio que el mayor interés para nuestra ciudad es apoyar la creación de
nuevos pequeños comercios en el tejido urbano de l‟Hospitalet así como para
apoyar la renovación y adaptación competitiva de los existentes. Reordenar la
oferta comercial y dinamizarla. Para ello este ayuntamiento debe acudir a vías de
apoyo que son novedosas en esta ciudad pero que ya están suficientemente
contrastadas en otra. Líneas de apoyo a pequeña y microempresa, líneas de
financiación para pequeños créditos, créditos subvencionados en el tipo de interés y
que le dé el capital suficiente para adecuar sus proyectos. Por ello creemos que
este proyecto, de cara al año próximo, complementándolo con ayudas y
subvenciones puede ser de vital para el comercio local, de vital importancia.
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La otra moción es una moción que presentamos habitualmente en estas fechas
porqué es sabida y estamos convencidos de la afición que l‟Hospitalet tiene con la
selección española absoluta y con motivo de la inminente celebración de la
Eurocopa 2016, queremos y pretendemos que se ponga y se instalen pantallas
gigantes en el estadio Feixa Llarga. Naturalmente estas pantallas gigantes
esperamos y deseamos que no sean financiadas desde el erario público sino a
través de la gestión de patrocinios y doten a la ciudad una vez más de medios para
que la afición pueda ver a la selección. Muchas gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (RNA)
Sí. Votaré en contra de las dos mociones. La de la pantalla gigante le invito a que si
tiene que buscar patrocinadores, pues que lo haga el propio PP. Que busque
patrocinadores, pida permiso en una plaza y monte una pantalla para ver la
Eurocopa con sus juventudes que son las que tienen mucho interés en hacerlo.
Después, del tema de las ayudas directas al comercio de la ciudad, también tiene
una posibilidad cuando se presente los presupuestos, el borrador de presupuesto
del año que viene de hacer propuestas como esta, viendo que implica 1,6 millones
de euros tampoco creo que sea el sitio adecuado para proponer este tipo de
medidas.

SRA. SANTÓN RAMIRO (RNA)
Gràcies. En contra de les dues.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la 28, el grup municipal de la CUP–Poble Actiu votem en contra de la
moció sobre les ajudes directes al comerç presentada pel grup municipal del Partit
Popular pels motius següents:
Aquesta moció proposa una mesura aïllada, donar ajudes directes al comerç de la
ciutat, que pel fet de no estar pensada en el marc d‟un pla estratègic per l‟activació
econòmica i l‟ocupació considerem que no soluciona res. Ni és una ajuda a la
reactivació econòmica del municipi, ni genera, en cap cas, llocs de treball de
qualitat i estables a llarg termini.
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Si el que volem és contribuir des de les administracions públiques a la reactivació
econòmica del teixit comercial i la generació d‟ocupació aleshores el que cal és
definir uns plans de desenvolupament local, ben coordinats i suficientment dotats de
recursos. Uns plans de desenvolupament local que observin criteris de sostenibilitat
medi ambiental, i que garanteixin la qualitat i estabilitat de l‟ocupació i la
redistribució del treball i la riquesa. I també cal apostar per desenvolupar unes
polítiques actives d‟ocupació en el marc d‟un pacte local per l‟ocupació.
Cal evitar, de totes, totes, l‟adopció de mesures aïllades com ara la que es proposa
en aquesta moció, mesures poc coordinades i esporàdiques. I encara més en un
moment d‟escassetat de recursos econòmics (segons diuen algunes). Nosaltres
pensem que sí que hi ha diners però ens els han robat i estan mal repartits. Uns
pocs rics acumulen massa per nosaltres.
És fonamental exigir més competències i recursos a nivell local pel
desenvolupament de polítiques actives d‟ocupació i el foment de la reactivació
econòmica, mitjançant instruments com ara els plans de desenvolupament local.
Això exigeix derogar la LRSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l‟Administració Local, aprovada pel govern espanyol del Partit Popular i que
representa un atac brutal a l‟autonomia, les competències i la suficiència
pressupostària dels ens locals. Si tant us preocupa al grup municipal del PP la
reactivació econòmica del teixit comercial i social del municipi perquè no demaneu
la derogació de la LRSAL?
A la moció s‟esmenten les dificultats per a la inserció laboral dels majors de 45
anys. Enlloc de pretendre convertir en empresaris o autònoms precaris els aturats
de llarga durada caldria preguntar-se quines són les necessitats reals dels aturats
de més de 45 anys. I per cert, les successives reformes laborals aprovades pels
governs del PP i els PSOE no ajuden en res a les treballadores aturades: ans al
contrari, precaritzen encara més la feina, faciliten els acomiadaments, incrementant
el nombre de persones sense feina que són vides truncades, i contribueixen a
empitjorar els salaris i les condicions de treball.
Acabar amb la precarietat laboral que provoca sovint situacions d‟exclusió social i
contribueix a incrementar les desigualtats socials requereix d‟un abordatge global
des de les administracions públiques a tots els nivells i també necessita d‟una
consciència política compartida per tots els agents socials de la necessitat de
combatre les desigualtats socials.
Un instrument molt clar per abordar la pobresa i les desigualtats socials i garantir
uns mínims per viure és la Renda Bàsica Universal, que també beneficia l‟activitat
econòmica i comercial en tant que si les persones disposen de recursos poden
adquirir béns i serveis. Hi ha molts exemples de projectes per implementar una
renda bàsica a nivell municipal, Utrecht i Gröningen a Holanda, podrien ser un
exemple.
En definitiva, la mesura de donar ajudes directes al comerç si el que pretenem es
reduir l‟atur, fomentant l‟autocupació, no és gens eficaç ni eficient, per si sola.
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Aquesta mesura de les ajudes comporta per a l‟administració un cost econòmic, en
concret la dotació pressupostària d‟aquestes ajudes es proposa que sigui com a
mínim d‟1‟8 milions d‟euros, i no podem garantir, i de fet a la moció no s‟explica, que
de l‟acció individual dels comerciants que rebin l‟ajuda, es generin llocs de treball.
En aquest sentit, és millor que l‟administració destini els recursos a polítiques
actives d‟ocupació i plans de desenvolupament local. El grup municipal de la CUPPoble Actiu no estem d‟acord en destinar recursos públics a negocis privats. Per
abordar el problema de l‟atur i les desigualtats socials calen polítiques socials.
En relació a la 29, en primer lloc votarem en contra d‟aquesta retransmissió a un
equipament públic, d‟un esdeveniment esportiu privat, promogut per entitats
privades com ara són la UEFA, la RFEF, etc. Tenint en compte també, que els
partits seran retransmesos en obert, per tant la proposta resulta bastant
innecessària. Des de la CUP-PA creiem que les administracions públiques no
haurien de promoure l‟esport privat d‟elit amb esforços i ajudes públiques.
En relació a la politització de l‟esport, que segurament anirà sortint, creiem que la
creació d‟equips i competicions privades que pretenen representar els interessos
d‟estats-nació, fonamenta de manera molt clara una visió política de l‟esport, de la
qual nosaltres no en som partidaris.
Creiem que són inacceptables, tant la proposta de cessió d'un espai públic a canvi
de res, com la petició de gestió a l'Ajuntament, per tal d‟aconseguir una pantalla
gegant. Remarcar que la moció no fa esment del dispositiu de seguretat que caldria
per evitar aldarulls per part dels integrants de l‟ultra dreta, sempre presents als
actes on s'exalta l‟orgull espanyol: com podrien ser les celebracions de l‟Eurocopa,
Mundial, 12 d‟octubre o 6 de desembre.
A més, creiem deslleial el suggeriment de participació a l'Ajuntament en aquests
tipus d'esdeveniments, ja que fomenta la competència amb el petit negoci de la
restauració, que viu, en gran part, d‟aquests tipus de retransmissions esportives.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la moció del 28, nosaltres des de Convergència sempre, votarem a
favor, però jo penso que som dels que sempre estem a favor d‟aquestes mocions
que puguin crear ocupació, però en el seu dia Convergència vam presentar una
moció que era el pacte local per a l‟ocupació i potser aquí s‟han fet diferents
reflexions en les quals hauríem d‟arribar a un acord conjunt de tots els grups perquè
per això es va firmar aquest pacte per veure qui és l‟impuls que se li ha de donar a
la ciutat en aquest aspecte, veure en un pressupost quants diners es poden
destinar a això, quines accions són les necessàries i com nosaltres podem
presentar algunes altres mocions en aquest sentit del tema d‟aixecar portes i tal, i
penso que hauríem d‟arribar a aquest pacte local de l‟ocupació, doncs arribar a un
acord entre tots per veure quina capacitat econòmica té l‟ajuntament i en quines
accions es pot fer. La votem a favor tot i que, torno a repetir, no m‟agrada entrar en
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quantitats predeterminades per un grup sinó que l‟important seria el debat de que
tots fóssim capaços de saber quines són les necessitats que té la ciutat i quins són
els diners que hi podem aportar.
En quant a la segona moció, la moció instant a una pantalla gegant durant
l‟Eurocopa del 2016, hi votarem en contra. I miri que a mi m‟agrada el futbol, però
m‟agradaria que també haguessin proposat la moció perquè posessin una pantalla
gegant per veure l‟equip de voleibol femení de no sé qui, per què no? Per fer el
campionat de qualsevol esport, crec que si, que el demanar la selecció espanyola
de futbol té unes connotacions que no són precisament les estrictament esportives.
Desgraciadament és el que opino. Perquè sinó ho demanaríem per la final de la
copa del rei que ha sigut recientment i que a lo millor hi ha més aficionats en aquest
ciutat que no pas la selecció espanyola però en tot cas penso que això seria una
qüestió de que no li correspon a un partit polític demanar això.
En tot cas si l‟ajuntament decideix, l‟equip de govern fer-ho, crec que es va fer en
algun moment donat en una final de la copa del món amb patrocini, a mi ni em va ni
em ve, però n‟hi ha altres coses pera mi més importants com per exemple que
l‟esport d‟aquesta ciutat, el nostre esport, la nostra ciutat, fa crec que aquest cap de
setmana no, l‟anterior, tenia un equip de bàsquet que es proclamava campió per
pujar de categoria i desgraciadament les nostres televisions no estaven fent el
seguiment d‟això. Això és el que a mi m‟apena. És a dir, que si hem de fer alguna
inversió sigui per a la nostra ciutat en aquest aspecte.
Perquè la final de la copa d‟Europa de bàsquet o el seguiment de la copa d‟Europa
de bàsquet es pot fer des de casa de cadascú o es pot fer en els bars que la gent
va a veure els diferents partits de futbol d‟altres llocs. Penso que si l‟ajuntament ha
d‟esmerçar algun esforç per aconseguir certes coses és per aconseguir un bon
finançament per tenir una televisió pròpia, per poder fer el seguiment d‟esport propi
de la ciutat, com teníem l‟oportunitat.
I torno a repetir, mira que a mi m‟agrada el futbol, però penso que les oportunitats
han de ser per a tots i en aquest cas hi veig un cert punt d‟aprofitament més enllà
de la situació que es viu.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la primera moción. Nos genera muchas dudas. No porqué no haya que
apoyar, impulsar el comercio de la ciudad sino por cómo se plantea o se propone
llevarlo a cabo a través de subvenciones y concesiones de crédito por parte del
ayuntamiento. Si el grupo municipal del PP quería otorgar créditos a las empresas y
pequeños comercios, pues podría haber creado una banca pública con los bancos
que ha rescatado para facilitar la llegada de ese crédito a quien lo necesita para
crear empleo, para generar crecimiento económico. No nos parece serio tampoco
plantear, crear una partida de 1,8 millones de euros a través de una moción sin
haber hecho un debate sobre cuáles son las necesidades reales, en lugar de
hacerlo cuando toca que es cuando se discuten, se negocian y se aprueban los
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presupuestos y las ordenanzas municipales y no a través de una moción que no
acaba de tener demasiado sentido.
Respecto a la moción para instalar una pantalla gigante, enorme durante la
Eurocopa 2016, cuanto más grande mejor. Los que nos dicen que no hay que
politizar el deporte, los que prohíben esteladas y la libertad de expresión nos traen
esta moción sobre instalar una pantalla gigante, enorme para ver bien la Eurocopa
2016. A mi es que el fútbol me importa pues más bien poco. Ya sufro bastante con
las ligas del Barça, con las champions del Madrid y con todo lo que me va a esperar
este verano, pero allá cada uno con sus aficiones, todo es muy respetable.
Lo que no es respetable es que una administración pública como nuestro
ayuntamiento tenga que dedicar tiempo y recursos para instalar una pantalla
gigante para ver la Eurocopa, aunque sea buscando, perdiendo tiempo, para buscar
patrocinadores para que un grupo de gente que puede ver el partido en un bar o en
su casa, por qué creo yo, no entiendo cómo va lo de la Eurocopa, pero hasta dónde
yo sé creo que es en abierto. Entonces no veo la necesidad de juntarse para verlo
en grande y con mucha banderita y tal. Al menos promovido desde una institución
pública.
Las entidades privadas que alquilen lo que sea y que se junten y se lo pasen bien y
se diviertan mucho. Supongo que claro, esta moción responde a los problemas
reales de los ciudadanos y por eso nos las traen ustedes aquí hoy, pero votaremos
en contra. Muchas gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 28, moció per a la posada en funcionament d‟ajudes directes al comerç de
la ciutat, votarem en contra. Estem d‟acord amb l‟esperit de la moció d‟ajuda al
comerç de proximitat i al comerç de la ciutat, les petites i mitjanes empreses, però
amb les solucions que proposa no. Considerem que aquestes solucions haurien de
proposar i treballar entre els agents socials, polítics i econòmics de la ciutat. Que
són solucions puntuals, que no tenen cap estratègia a llarg termini i que no les
compartim.
El comerç de proximitat per a nosaltres i el teixit comercial d‟una ciutat és molt
important per al seu desenvolupament i per a la qualitat de vida dels seus veïns, i té
incidències molt més enllà del factor econòmic com pot ser el factor ambiental,
ecològic, de sostenibilitat, coses que hem també de tenir en compte. Però ens
sorprèn que aquesta proposta vingui del PP. De vegades ens oblidem qui té més
competències i que té més recursos per treballar aquest àmbit, que precisament no
és un ajuntament.
Jo crec que està governant ara el PP a Espanya, ha estat governant fins ara, no
sabemos quien gobernará, però ha estat governant i no he vist mesures en aquest
sentit. L‟àmbit municipal no pot pal·liar les polítiques econòmiques que es fan des
de l‟estat i que destrueixen el petit comerç i el teixit comercial dels municipis. I
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menys amb lleis com LRSAL que a més a més limiten encara més les
competències municipals que precisament també venen liderades pel Partit
Popular.
Fer una política econòmica d‟àmbit estatal que no beneficiï als bancs i a les grans
empreses podria ajudar a que la petita i mitjana empresa no desaparegui i, com ha
comentat també un company, doncs estàveu proposant crèdits, doncs una banca
pública, n‟hi ha d‟altres vies per fer-ho. Però bé, aquest és el nostre posicionament
en quant a aquesta moció. No la compartim gens.
Per la moció 29, la moció per que s‟instal·li una pantalla gegant durant l‟eurocopa
2016, estarem també en contra d‟aquesta proposta. Ja s‟han repetit moltes coses,
els partits seran televisats, els ciutadans els podran seguir des de qualsevol
televisor. Buscar patrocinadors, busqueu patrocinadors si voleu. Si és per
audiència, no entenem que sigui tampoc l‟Eurocopa, perquè per audiència n‟hi ha
programes detestables que tenen molta audiència, també els podríem posar allà
una pantalla gegant per veure‟ls.
I si no, si és per esport doncs, com han comentat també algun company, tenim
seleccions d‟altres esports, d‟esports femenins, d‟altres esports no tan majoritaris,
que són guanyadors de mundials, que són referents a nivell mundial, no a
l‟Hospitalet, bueno a l‟Hospitalet tenim campions però fora de l‟Hospitalet també
tenim molts, i podríem visionar moltíssimes competicions esportives que no han de
ser l‟Eurocopa. I a sobre aquests esports, sobretot els femenins, no tenen aquesta
repercussió mediàtica i segurament sí que necessiten del foment i la difusió que li
poden donar les institucions.
Per això, no compartim aquesta proposta i votarem en contra de les dues mocions.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, mire Sr. Coque ¿no está aquí el señor…? vaya se ha ido, pero bueno
espero que me oiga. Yo puedo participar de la opinión de que obviamente el
ayuntamiento no tiene que poner ni una peseta en eso, ni un euro, ni uno, porqué
efectivamente es un tema privado el que quiera ir que vaya y que lo vea. Tampoco
veo que se hace alguna gestión para que eso sea gratis, no nos cueste nada, lo
deje de hacer.
En cualquier caso, aquí lo que subyace y obviamente se ve claramente, es que
ustedes nunca van a apoyar nada, absolutamente nada, le guste usted o no le
guste el futbol, el Sr. Monrós ha dicho que le gusta mucho, algo que huele a
España, eso no lo van a hacer, pero es una cuestión ya casi de ADN, de principios.
Pues si lo hicieran ustedes estarían en plena contradicción con su propia alma.
Mire, yo tuve el honor de ser vicepresidente de la federación catalana de futbol
durante 4 años. Sabe usted lo que yo me pedí, me pedí las selecciones catalanas,
las llevaba yo, con mucho orgullo además. Hacíamos campeonatos de España y
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representaba a Cataluña, compitiendo contra otras comunidades y cuando
ganábamos me sentía orgulloso, me ponía allí, me fotografiaba con ellos, me
gustaba, porqué tocaba. Pero era dentro del ámbito de competencia de España,
sabiendo que solo hay una selección que defienda a España y que representa a
España, que es la española.
Mire, le diré una cosa, en aquellos momentos yo llevé la selección de las regiones,
una selección que se llamaba para las regiones de Europa, que competía a nivel
internacional, con la camiseta de Cataluña, y sabe qué pasó, que curioso, entonces
no dolía gastarse dinero. El Sr. Niubó en aquel momento era el que llevaba, era el
secretario, sí, sí, no, no, se lo digo en serio, llevaba todo el tema de la Generalitat
del asunto del deporte, pues mire usted, las plataformas proselecciones catalanas,
en serio, nos llamaron y yo tuve que ir, porqué estaban dispuestos a poner el dinero
que hiciera falta para que diéramos a eso porqué competían a nivel internacional.
Llegamos a ser subcampeones de Europa, pero iba la camiseta catalana y yo lo
hacía con mucho orgullo, porqué no estaba entrando en la competencia de la
selección española que representa a todos los españoles, a los que por lo menos
se sientan españoles, a usted ya veo que no. Pero oiga yo no tenía ningún
empacho en estar orgulloso de que la bandera catalana estaba allí puesta y la
defendíamos.
Por qué tienen esa manía ustedes de ir siempre en contra de todo lo que huela a
España. Ve usted cómo se crea conflicto. Se crea conflicto. Mire, yo puedo
entenderlo, porque eso va en su ADN, llevan 35 años explicándoselo, cómo no lo
van a tener claro. Pues cuando llega el momento votan en contra. Y me sabe mal
que el Sr. Monrós, al que aprecio bastante a nivel privado, diga que le gusta mucho
el futbol y luego diga y no lo comparto y empiece a buscar ahí, darle vueltas a la
cosa para decir que no, oiga dígalo usted ya claramente. Pues mire usted si fuera la
selección catalana seguramente no tendrían ningún problema, pero cómo es la
española pues me sabe mal, pero bueno, en cualquier caso, yo lo entiendo y no lo
critico. Yo lo entiendo.
Sr. Monrós, nosotros estamos a favor, para no extendernos. Le he dado a usted
explicaciones y motivos por los que yo no tengo nada en contra de defender si la
selección catalana algún día, yo viviera en Cataluña y fuera república
independiente, y consiguiéramos todo eso que usted dice, que lo veo muy difícil
porqué ya te digo que ya están dando vuelta de Ítaca hacía acá, ya se vienen pacá.
Pero en cualquier caso si eso pasara y yo estuviera aquí, yo defendería que la
selección catalana con todo el orgullo del mundo, entiendo que usted no.. fíjese esa
es la diferencia entre ustedes y nosotros. Que nosotros somos tolerantes y ustedes
tengo la sensación que no, que todo lo que huela a España se lo quieren cargar de
un plumazo. Pero bueno lo entiendo. Nosotros votaremos a favor de esa moción
como no puede ser de otra manera. Sí con la condición de que el ayuntamiento no
le cueste ni un euro por supuesto porqué es un deporte privado oiga y lo tiene que
mantener pues el que quiera consumirlo. Vale. En eso estamos de acuerdo.
En cuanto a la otra moción, pues hombre me sabe mal pero voy a tener que votar
en contra por una razón muy sencilla. Porqué el ayuntamiento no puede andar, y
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mucho menos con los tiempos que corren, repartiendo créditos por ahí. Para eso
está, ni es una banca pública, municipal. Es decir, para eso está el ICO a través de
la banca privada que puede hacerlo. Teniendo en cuenta que además ahora los
créditos están a muy bajo precio, parece que estén regalando el dinero. Por lo
menos los impositores mire usted hay que pagar ya por tener dinero en el banco.
De manera que yo creo que eso no sería un problema.
Dónde sí tiene que ayudar el ayuntamiento creo sinceramente es en eso: en las
licencias de apertura, en las licencias de obras, intentar ayudar cuándo alguien se
quiere instalar en la ciudad, en un local, a nivel de burocracia, no ponerle pegas.
Ayudar al emprendedor, eso sí, ya hemos hecho aquí mociones para eso. Pero
hacer de banca pública municipal no es nuestro cometido. Además es que tampoco
la tesorería de un ayuntamiento está como para hacer grandes dispendios en este
aspecto.
Otros países, ojalá tuviéramos la posibilidad de hacerlo por qué la economía
fluyera, la economía fuera tan buena que pudiéramos ayudar. En cualquier caso no
haría falta por qué sería una contradicción. Si fluye no hace falta ayuda. Pero bueno
en cualquier caso si fuera un ayuntamiento rico con sobrado dinero del presupuesto
pues yo tampoco veo por qué no si se puede ayudar, pero es que no es el momento
ni creo yo que esa sea la mejor manera de invertir. Hay otras formas de invertir para
crear trabajo y puestos de trabajo en la ciudad y luego dígame usted si uno de
estos créditos que se dan de 20.000 euros no los puedes pagar por qué fracasa el
negocio, el que se arriesga tiene que estar dispuesto a perder o a ganar, no tiene
que perderlo la ciudadanía con un dinero público.
Por lo tanto, yo lo veo sinceramente que no, votaré en contra por qué no lo veo
claro. Eso y estoy convencido, como he dicho, que el sentir general suele ser ese.
Sí que es verdad que agradezco un poco y supongo que los comerciantes
agradecerán que se luche por ellos, el PP hace esto por qué cree que con eso
ayuda y anima y lo hace con buena fe pero sinceramente yo es que no lo veo, no lo
veo por qué se contradice con lo que debe ser un ayuntamiento y sobre todo por
qué no tiene que asumir riesgos a nivel de financiación. Creo que la moción
evidentemente ya veo que no va a tener éxito por qué todos pensamos igual, pero
bueno siempre es bueno que haya grupos que piensen en el comercio y tal. Pero
hay que pensar con realidades no con cosas que son complicadas de hacer y que
se pueden explicar difícilmente a la ciudadanía. Nuestro voto ahí será en contra.

Essent les 21.21 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. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Gracias. Con respecto a la moción número 28 presentada por el Partido Popular,
votaremos en contra como no puede ser de otra manera.
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Estando de acuerdo, sí que es verdad que para nuestra ciudad el comercio es
fundamental, para la vida de los barrios, para la vida de la ciudad y para el
desarrollo económico. Hay que pensar que es el principal generador de ocupación
de nuestra ciudad, el comercio, pero lo que no puede ser, y lo hemos dicho en
reiteradas ocasiones y por parte de todos los grupos, el ayuntamiento no es ni
puede ser una entidad de crédito, eso está claro.
Incluso eso no quiere decir, como decía también la regidora Juliana, que veríamos
con buenos ojos que otras administraciones que tienen competencias que
ayudasen y apoyasen y respaldasen el crédito o las ayudas al comercio, eso está
claro. Pero como ayuntamiento evidentemente los microcréditos que nos
presentaba el PP en esta moción, evidentemente por parte de este ayuntamiento no
se van a llevar a cabo.
Eso no quiere decir que desde este ayuntamiento en estos últimos años se haya
llevado políticas de promoción económica y de dinamización comercial muy
importantes. Justamente si valoráis y veis el presupuesto que se está aprobando
cada año en este ayuntamiento, justamente lo que son las partidas de dinamización
comercial están aumentando de una manera bastante importante en estos últimos
años. Porqué? Por qué consideramos que desde el ayuntamiento sí que tenemos
que colaborar y ayudar a las asociaciones de comerciantes y a los comerciantes
que no están asociados.
Es verdad que trabajamos de la mano para dinamizar, para que tengan más
competencia para modernizar el comercio de nuestra ciudad. Incluso en estos
últimos años, ya en mi anterior regidor del área comercial también ayudamos y
colaboramos a diferentes barrios de esta ciudad como son el barrio de Bellvitge y el
barrio de la Florida que no tenían una asociación de comerciantes, a poderla llevar
a cabo impulsando políticas para que la gente se pudiese asociar y hacer políticas
para mejorar y modernizar el comercio.
Eso no quiere decir que el comercio que no está asociado no se haya trabajado con
él, porqué justamente tenemos un programa ahora desde el área de promoción
económica que se está trabajando, haciendo visitas a todos los comercios de la
ciudad, escuchando y haciendo sugerencias para modernizar y para yo creo, poder
un poco crecer en este desarrollo económico que para nosotros es tan importante
como es el comercio de nuestra ciudad.
También tengo que decir que es muy importante, lo que sí que es verdad que a
veces no se pone en práctica 100%, también desde el área se ha trabajado en una
APP para restauración, comercios y mercados de l‟Hospitalet que se ha puesto a
disposición de todas las asociaciones de comerciantes y mercados para que
puedan ellos poner información de toda la relación comercial que hay en ese barrio
y todas las promociones que se están llevando a cabo.
Eso también quiere decir que hemos trabajado con diferentes comerciantes de
nuestra ciudad haciendo diferentes talleres, talleres que estamos llevando a cabo
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incluso a día de hoy, comercio en las redes sociales, escaparatismo y yo creo que
desde este punto de vista por parte del ayuntamiento de l‟Hospitalet se está
haciendo un trabajo importante en todo el tema comercial y sin olvidarnos
evidentemente de lo que son los mercados.
Para nosotros fundamentales en la vida de unos barrios, los mercados que sí que
es verdad que tenemos que cambiar la cara de estos mercados, modernizarlos y
justamente en las partidas de inversión de este ayuntamiento se está haciendo un
gran esfuerzo para modificar y renovar diferentes mercados de esta ciudad como
fue hace unos años el de Can Serra, y ahora una obra para nosotros emblemática
que se llevará a cabo, se está llevando a cabo, pero se finalizará en breve como es
el mercado de la Florida.
Yo creo que eso hay que tenerlo presente con lo cual evidentemente no podemos
votar a favor de esta moción porqué no estamos de acuerdo de esa manera de
colaborar con el comercio y aparte explicar todas las políticas comerciales que se
están llevando a cabo en nuestra ciudad.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí. Gracias Sr. Mompel. Para posicionar al grupo socialista en la moción número 29
sobre las pantallas gigantes.
Ya les anuncio que votaremos en contra. Intentaré hacer el posicionamiento sin
entrar en un debate sobre quien tiene la pantalla más gigante o más enorme. Si una
selección u otra, o unos eventos u otros. Yo creo que el tema es bastante más
sencillo.
También quiero aprovechar para dejar claro que deseamos lo mejor a la selección
española en esta Eurocopa, ojalá llegue a la final y que mucha gente pueda
disfrutar por qué hay mucha gente que disfruta viendo estos eventos deportivos,
pues de esos éxitos. Y además, entre los jugadores parece ser que hay un jugador
de la ciudad de l‟Hospitalet, con lo cual pues que tengan todo el éxito y que
consigan lo mejor.
A partir de ahí, nosotros consideramos que no es una prioridad para la ciudad el
invertir ni esfuerzos ni recursos en este momento para instalar pantallas gigantes
para hacer el seguimiento de los partidos de la selección española, sobre todo si se
plantea de una manera general como se plantea en la moción, es decir un
seguimiento de los partidos de la selección española.
Teniendo en cuenta que la selección española jugará su primer partido creo el 13
de junio, otro el 17, otro el 21, en fin creemos, y si puede ser la final el 10 de julio,
creemos que hacer un planteamiento así tan general, pues no es viable y no es
posible. El estadio municipal tiene actividad, no vamos a hipotecar el estadio
municipal un mes para esto. Por mucho que no costase dinero la instalación de la
pantalla. Por tanto por motivos organizativos y logísticos votaríamos en contra.
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A parte de que como decía, seguramente este planteamiento es contradictorio con
la moción que presentan ustedes anteriormente, como decía algún portavoz, pues
son momentos en que los bares, restaurantes pues aprovechan estos eventos para
poder hacer un poco de caja. Y si nosotros les hacemos competencia pues quizás
la cosa no es positiva. Otra cosa es que la selección española llegue a la final y tal,
pues bueno oiga ya se verá y a partir de ahí pues se toman las decisiones que se
consideren oportunas.
Dicho esto sí hacer alguna aclaración muy breve al respecto a algunos comentarios
que se han hecho. La televisión de l‟Hospitalet sí que siguió, Sr. Monrós, el ascenso
del CB L‟Hospitalet a LEB plata. De hecho le puedo decir incluso el nombre de la
redactora que estaba haciendo el seguimiento de la final, del partido final en el que
se consolidó el ascenso. Evidentemente no en directo. Eso tiene un coste que es
bastante desorbitado.
Quien no estaba y sí que tiene más medios y puede asumir más cosas es TV3, que
no viene a nada de la ciudad de l‟Hospitalet. Incluso hemos sido, como hemos visto
anteriormente, premiados con el premio internacional de aprenentatge-servei de
ciutats educadores y a día de hoy pues todavía no hemos conseguido que se hagan
eco de eso cuando es un premio internacional en el que además hemos competido
con muchas ciudades del mundo. Pero la televisión de l‟Hospitalet estaba dentro de
los medios que tiene cubriendo este hecho.
Yo estoy de acuerdo en que hay otros deportes que se merecen ese seguimiento y
el hecho de que puedan ser vistos y disfrutados por mucha gente. El problema es
que muchos, o la mayoría, no los dan por la tele, con lo cual tenemos un problema
de raíz. En cualquier caso, el problema de esos deportes, como dijo un día Lucas
Mondelo, que ustedes saben que es una persona de l‟Hospitalet que ha sido
reconocida con el título distinción ciudadana hace dos años, preguntado por unos
niños en un pabellón de aquí de la ciudad, le decían cual es el principal problema
del básquet y su respuesta fue el futbol.
Ese quizás, el hecho de que la atención mediática, económica, de todo tipo, esté
centrada en una única disciplina deportiva como es el futbol, quizás es el problema
para que otros deportes no tengan el protagonismo que se merecen. Yo
evidentemente lo comparto pero evidentemente no los dan por la tele, es difícil que
podamos instalar una pantalla gigante para que se puedan ver.
En cualquier caso repito, votamos en contra por esos motivos más organizativos
que por otra cuestión, por qué consideramos que no es una prioridad de la ciudad y
en cualquier caso si la selección llega a la final pues ja en parlarem, pero dejemos
que la cosa fluya y que cada uno haga su faena y ya veremos qué pasa.
A continuació el President, en aquest moment, obre un segon torn d‟intervencions
dels grups polítics municipals que ho desitgin.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. Alcázar, jo no tinc cap vincle amb TV3, més enllà que em sento a veure-la quan
fan algun programa que m‟agrada. Però no he volgut, no he dit, he volgut dir que no
se seguia en directe la final de lliga LEB plata com moltes altres coses perquè, sí
que és veritat que l‟actual televisió que tenim és producte de les decisions que en el
seu dia va prendre l‟equip de govern i més enllà d‟entrar o no en aquest debat, el
què a mi m‟agradaria com a ciutadà de l‟Hospitalet és que, i aquí sí que puc incidir,
perquè sóc en el lloc adequat per demanar-li a les persones adequades, que
m‟agradaria tenir una televisió i una ràdio de l‟Hospitalet millor de la que tenim, i
amb això no estic dient cap cosa.
Per tant, però si vostès volen que jo li vagi a demanar a TV3 que retransmeti alguna
cosa, anem-hi tots i li demanem. Però jo crec que com que estàvem parlant de
l‟Hospitalet, de posar una pantalla gegant a l‟Hospitalet i de la televisió de
l‟Hospitalet, doncs TV3, o 8tv, o la Sexta que a lo millor ens faria més cas, també ho
podríem posar. No parlàvem d‟això.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Una cosa que m‟havia deixat abans. Si tan preocupados están por el deporte
base y tal, hay que recordar que el gobierno del PP está ahogando a la mayoría de
entidades de deporte base y pequeños clubs con la burocratización y la reformas de
tasas que han llevado a cabo.
Y Sr. García, yo no tengo ningún problema con España, usted sabe qué es esto.
Esto es de la romería de la virgen de la Bella. O sea, en Eurovisión, por ejemplo,
estuve animando a España, o sea que ese argumento conmigo a usted no le
funciona, porqué sabe la diferencia entre usted y yo, que a mí en la república
catalana la selección catalana de futbol me va a seguir importando lo mismo,
porqué las selecciones de futbol representan como mucho a la federación de futbol,
no a todos los ciudadanos. Esa es la diferencia entre usted y yo. Que usted es
nacionalista y yo no lo soy, soy independentista para dejar de serlo. Muchas
gracias.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28 i 29, adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 28.- PARA LA PUESTA EN MARCHA DE AYUDAS DIRECTAS AL
COMERCIO DE LA CIUDAD.
Ha estat rebutjada amb 22 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
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Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots a favor dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro
i Fco. Javier Martín Hermosín i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez,
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 29.- PARA QUE SE INSTALE UNA PANTALLA GIGANTE DURANTE
LA EUROCOPA 2016.
Ha estat rebutjada amb 19 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González i dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín,
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 30, 31 i 32, es produeixen les
intervencions següents:

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. La moció número 30 sobre els salaris dignes de la iniciativa “Anem
a Mil” la presentarà en Coque. Vull aprofitar també per saludar la presència en
aquest ple de l‟associació “anem a mil” que escoltarà i estaran atents a aquest
debat que anem a fer.
Sobre la moció número 31 estem veient doncs com la llei contra la pobresa
energètica i els desnonaments, l‟impost sobre els pisos buits, impost sobre la
banca, impost sobre les nuclears, la llei d‟igualtat entre homes i dones, llei de
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govern local, llei de superfícies comercials i podria fer un llarg etcètera són algunes
de les lleis que ha suspès el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional
que, cal recordar, ha estat escollit pels principals partits de l‟estat espanyol. I on el
seu president, fins fa poc, era militant del partit popular. Un fet que demostra, una
vegada més, que Espanya té una democràcia low-cost i que no existeix la
separació entre poders. Avui novament tenim un govern del partit popular que vol
resoldre als tribunals qüestions que són polítiques.
Aquesta moció que presentem avui ve a defensar la dignitat del Parlament de
Catalunya i la sobirania d‟aquest país. Nosaltres volem sobirania i respecte pel
Parlament de Catalunya, per evitar desnonaments, per poder gravar els pisos buits,
per fer pagar impostos a la banca, perquè no es talli ni el llum ni l‟aigua a les
persones que no tenen recursos i perquè pugui defensar la plena igualtat entre
homes i dones. Aquestes lleis impugnades pel tribunal constitucional no van contra
el Parlament de Catalunya, sinó que van contra la gent d‟aquest país. Cada vegada
que el partit popular tomba una llei catalana trepitja els drets de la ciutadania.
Per tant, des del grup municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya demanem a
aquest ajuntament que doni suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives
legislatives i que reafirmi la voluntat de donar respostes a les emergències socials,
tal i com estan fent en aquests moments totes les forces polítiques, totes les
associacions de municipis. També volem doncs que aquest ajuntament doni suport
al govern de la Generalitat en el desplegament normatiu reglamentari que s‟ha
compromès en relació als serveis socials. Que aquest ajuntament continuï
impulsant, com ho està fent fins ara, mesures per evitar els desnonaments i els talls
de subministraments i també donar suport a les mobilitzacions ciutadanes de rebuig
a la suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de
Catalunya, com la mobilització que es va realitzar aquest passat diumenge
convocada per més de 60 entitats veïnals, socials, polítiques i sindicals.
Sobre la moció de l‟oci nocturn alternatiu, l‟any 1997 el programa de les Nacions
Unides pel desenvolupament deia textualment que “calia entendre l‟oci com una
necessitat fonamental de l‟esser humà que estimula la seva capacitat de creixement
fent possible que trobi altres estratègies pedagògiques, socials, culturals per la
convivència de l‟individu dins un marc de valors”.
Aquesta definició del temps d‟oci va servir per impulsar accions adreçades a ocupar
el temps de lleure en un sentit més social. Per tant entenem que l‟oci nocturn
alternatiu ha de començar també a jugar un paper central en les polítiques de
joventut. A la demarcació de Barcelona podem buscar diferents propostes ja
consolidades d‟oci nocturn alternatiu d‟inclusió social realitzada pels joves i dirigides
al jovent. Per exemple, podem trobar el projecte “Vente Pakà” impulsat per la
Fundació Marianao o el projecte de la ciutat veïna, que impulsa l‟ajuntament de
Cornellà, com és el projecte Nits Insòmnia.
Per aquest motiu, entenem que la segona ciutat de Catalunya ha de tenir també
una oferta d‟oci alternatiu per als nostres joves, uns joves que han de tenir ells
mateixos les seves activitats d‟oci alternatiu ja sigui amb activitats esportives,
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activitats artístiques, activitats culturals o tallers diversos. En definitiva, volem
definir, crec que és important que es defineixi, un model d‟oci fet per a joves i dirigit
per joves més enllà del que seria l‟oci comercial.
Per aquest motiu, presentem aquesta moció des d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, recollint les propostes de la joventut d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, perquè l‟ajuntament de la nostra ciutat impulsi activitats d‟oci alternatiu
en format de jornades que realitzin els barris de la nostra ciutat adreçades per a
joves de 16 a 34 anys i que aquestes activitats es realitzin amb la participació de les
diferents entitats juvenils de la nostra ciutat.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la moció en suport de la iniciativa ciutadana per un salari digne “anem a
mil” vull saludar als membres de l‟entitat aquí presents.
Actualment una de cada cinc persones amb feina es troba en situació de risc de
pobresa. El salari mínim interprofessional actual que està fixat en 655,20 euros és
del tot insuficient per garantir unes condicions dignes pel ciutadans de Catalunya i
de l‟estat espanyol. La iniciativa “anem a mil” pretén impulsar un canvi de model
laboral i productiu al nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom, un
impuls que cal iniciar ja des de l‟acció dels governs municipals en l‟àmbit públic i
també en les negociacions col·lectives en l‟àmbit privat.
Un impuls que ha de fer-se present en el procés que actualment viu el nostre país
de replantejament de totes les estructures i oportunitats de futur entre els agents
socials, econòmics, polítics cap a una Catalunya on tothom pugui viure amb
dignitat.
Cal recordar que en aquest ajuntament ja vam adoptar un acord el passat ple de
juliol de 2015, demanant un augment del salari mínim interprofessional i per això
proposem el següents acords:
Manifestar el suport de aquest Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari
digne “Anem a mil” i assegurar i treballar perquè en les contractacions a les
empreses que intervenen en la prestació de serveis o subministraments a
l'Ajuntament de l'Hospitalet es comprometin a garantir una remuneració mínima de
1.000 € als seus treballadors per garantir les condicions mínimes i dignes per a tots
el treballadors i treballadores. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (RNA)
Sí. Gràcies. Sobre la moció en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne
“anem a mil”, bé saludar als representants de la iniciativa.
Votarem, com no pot ser d‟una altra forma, a favor i només vull donar una dada i és
que aquest darrer govern del Partit Popular en tota la seva legislatura ha augmentat
el salari mínim interprofessional vuit euros. Vuit euros ha sigut tot l‟esforç que ha
cregut el govern de la passada legislatura. No sé si com anirà la cosa que era vuit
euros eren l‟esforç necessari per augmentar aquest salari mínim. Cadascú que
tregui la seva conclusió.
Sobre el tema de la moció per a la defensa de la sobirania del Parlament de
Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes, votarem a favor excepte en els
punts dos i quatre. Creiem que aquests punts van en relació a un full de ruta que no
compartim.
Respecte a la moció 32, la moció per a la promoció de l‟oci nocturn alternatiu,
votarem a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (RNA)
A favor de la moció 30, de la 32. De la 31 en contra de l‟acord 2 i del 4 i a favor de
la resta.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la moció 30, suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne
“anem a mil”.
En relació a la 31 votarem els acords per separat. Des del grup municipal de la
CUP-Poble Actiu compartim l'exposició de motius de la moció per a la defensa de la
sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a les lleis catalanes
presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ara bé, hem
decidit votar els acords de la moció per separat: Al primer i segon acords fem
abstenció, no podem donar el nostre vot favorable a unes iniciatives legislatives del
Parlament de Catalunya ni a un desplegament normatiu i reglamentari del Govern
de la Generalitat que encara no coneixem, i no sabem com es concretarà. Ens
reservem fer la valoració, si s‟escau, de cada iniciativa legislativa i desplegament
normatiu a mesura que es presentin i/o s‟aprovin. Votarem a favor dels acords
tercer, quart i cinquè.
En relació a la 32, agraïm al grup municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya
que porti aquest tema al Ple. Creiem que és un tema del qual se‟n parla poc i
creiem que és molt interessant el debat sobre aquest tema. En primer lloc, seria
interessant revisar, segons el nostre parer, quines han estat les polítiques de
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joventut del govern actual i dels anteriors, durant els últims mínim 20 anys. Mentre a
d‟altres municipis del voltant apareixien i es potenciaven Casals de Joves o
projectes similars ¿quin tipus d‟entitats i projectes juvenils s‟estaven potenciant a la
nostra ciutat?
Perquè l‟Ajuntament de l‟Hospitalet mai no ha tingut la voluntat política d‟impulsar
Casals de Joves o projectes similars, fins a l‟obertura de l‟equipament de l‟Antic
Cinema Romero, fa un any o dos? O la propera obertura del nou equipament
juvenil, el nou edifici de Ca n‟Arús, que encara està pendent. Està pendent inclús de
saber com serà el projecte. ¿Cóm és possible que sigui públic i notori el nom de
l‟entitat que gestionarà aquest nou equipament, aquest nou projecte, aquest nou
espai jove? Tothom sap qui el gestionarà. No acabem d‟entendre quan s‟ha
convocat el concurs de gestió externalitzada d‟aquest nou equipament públic, si és
que s‟ha fet, perquè nosaltres no ens hem assabentat, però potser som nosaltres
que no sabem buscar la informació. En relació a la participació dels joves, al
disseny del nou Espai Jove ¿què s‟ha fet més enllà del procés de participació amb
els joves del grup de treball d'urbanisme i espai públic, del consell de nois i noies?
Ho desconeixem també.
¿Què s‟està treballant, sobre l‟oci nocturn alternatiu, ara mateix que s‟està fent la
diagnosi del nou Pla Director de Joventut, dinamitzada per una entitat privada, com
és la Fundació Jaume Bofill? Ens agradaria posar l‟accent en iniciatives, algunes
més properes, d‟altres potser no tant, algunes vinculades a ajuntaments com el de
Sant Boi de Llobregat o el de Cornellà de Llobregat. S‟ha fet esment del projecte
Vente Pakà de la Fundació Marianao, un projecte que sorgeix d‟un grup
autoorganitzat de joves i que l‟ajuntament de Sant Boi el que no fa és evitar-ho, el
que fa és promoure-ho. O sigui la iniciativa no és del ajuntament de Sant Boi, està
clar. La iniciativa és d‟un grup de joves que participaven de la pròpia Fundació
Marianao, d‟un projecte i que tenen una idea i des del ajuntament el que es fa és
potenciar-los. Un altre model potser seria l‟espai jove Centre Riera de Cornellà, un
model promogut des del ajuntament de Cornellà, no un model que surti de la pròpia
autoorganització dels joves.
En aquest primer model, el model de la fundació Marianao, és molt interessant que
coneguin el projecte referent perquè sorgeixi el projecte Vente Pakà de la Fundació
Marianao, que és “Abierto Hasta el Amanecer”. És un projecte d‟una associació
juvenil de Gijón, en el qual es basa la iniciativa de Sant Boi. Interessantíssimes les
dues i també el model alternatiu, el model diferent, el model més promogut des de
l‟administració que és el de Cornellà amb l‟espai jove centre Riera.
Per a nosaltres sembla evident que bona part dels joves de la nostra ciutat,
reclamen l‟existència de propostes d‟oci alternatiu a la ciutat. La gran majoria
marxen de L‟Hospitalet a cercar aquestes iniciatives o propostes alternatives a
Barcelona o d‟altres municipis del nostre voltant. Ens preguntem per què no han
aparegut o no s‟han consolidat a L‟Hospitalet, projectes juvenils autònoms de
promoció de la participació veïnal i sòcio-política, entre les joves de la nostra ciutat.
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És veritat que la ciutat és molt densa i que això complica fer viable algunes
activitats destinades als joves. L'ajuntament ha vist sistemàticament moltes de les
demandes sorgides d‟iniciatives juvenils, com un problema, i moltes d‟aquestes
joves han acabat centrifugades, fora de la seva pròpia ciutat. Per exemple, un
exemple que posen moltes d‟aquestes joves, obtenir permisos per a fer ús de la via
pública és un laberint administratiu brutal, t‟expliquen, on tot s‟acaba resolent amb
trucades personals i pocs registres administratius.
Els i les joves sobretot necessiten que no se'ls talli, prou ja de burocràcia, diuen, i
prerrogatives que aconsegueixen desactivar les ganes de fer coses. Cíclicament
apareixen grups de joves que tenen ganes de proposar i de fer, però acostumen a
acabar dispersats/des, perduts/des per manca de resposta adequada de
l‟administració, o potser, també ens preguntem, si és precisament això el que ja li
interessa a l'administració? Que acabin així.
El tema de l'oci, com molts altres temes relacionats amb els/les joves, hauria d'estar
en mans d‟elles. Bàsicament, des de les administracions no hauríem d‟interrompre
els processos, que per l'edat es donen de manera natural i autèntica. Alguns
exemples de com afronta algunes propostes i/o realitats juvenils de la ciutat, aquest
govern, serien per exemple algunes realitats actuals i passades d‟aquesta ciutat
com per exemple: No sabem si l'ajuntament ha sabut escoltar el que passa, i si veu
l'organització juvenil amb certes reticències o amb certa por.- Iniciatives com el
CSO l‟Astilla, amb anys de propostes culturals i d‟oci alternatiu, fet per joves i per
als joves, o projectes culturals històrics, com la Vaqueria o l‟Òpera, impulsats per
joves de la ciutat, mai no han rebut ni atenció ni reconeixement per part d‟aquest
ajuntament més enllà de que fossin projectes en espais ocupats.
Els joves s'organitzen, i tant que sí. A vegades, al voltant de l‟espai públic i a
vegades del conegut “botellón”, però tot i així, nosaltres veiem molt de potencial fins
i tot en aquest exemple en joves del barri, que s'apleguen els caps de setmana per
exemple a rapejar i a beure també com fa molta altra gent els caps de setmana a
les rodalies dels edificis de la UB, a L‟Hospitalet. Tenim joves també assajant
música en locals i soterranis del barri de Bellvitge, en condicions molt i molt
precàries. Projectes culturals i artístics que no es materialitzen per falta d‟espai:
teatre, música, dansa, és habitual veure joves assajant al carrer en qualsevol
d‟aquestes disciplines. A parcs de la ciutat i places.
Un nou col·lectiu de joves autoorganitzats, com és l‟Akelharre Jove, que proposa i
dinamitza activitats d‟oci nocturn i diürn, per als seus iguals. I es troba també, com
la resta de propostes que hem mencionat fins ara, dificultats per trobar espais on
desenvolupar les seves activitats. També trobem també per exemple joves que es
reuneixen per a jugar al rol. Segons el nostre punt de vista, el plantejament
realment trencador seria veure com a potencial i transformadora, qualsevol
agrupació de joves que es produís a la nostra ciutat. Qualsevol. Gràcies.
Essent les 21:46 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció 30, moció sobre la iniciativa ciutadana per un salari digne.
En els últims 5 anys, mentre que l'Estat ha incrementat el SMI en un 2,15%, l'IPC
ha pujat un 4%. Aquesta diferència pot semblar petita, sempre que no tinguem en
compte el vergonyós SMI que contemplen les lleis espanyoles. Si ho comparem
amb d‟altres països, amb un PIB per càpita un 50% per sobre de l'espanyol, els
salaris són un 100% més alts, la diferència és evident. Per tractar de revertir
aquesta situació i poder garantir un salari digne als treballadors catalans i
espanyols, al març, Democràcia i Llibertat va presentar una Proposició No de Llei al
Congrés dels Diputats. La proposició parlava d'incrementar el SMI a 12.000 euros
anuals i, posteriorment, aquest acabés en uns termes relatius a la resta de països
europeus del nostre entorn. Com no pot ser d'una altra manera, votarem a favor de
la proposta d'aquesta moció, ja que va en la mateixa línia que la proposició no de
Llei que vam presentar al Congrés.
També manifestar que, en el seu dia crec, que el Partit Socialista també va
presentar una moció fa poc sobre aquest tema i li vam donar suport, però també
sempre volem recordar una màxima, una màxima quan parlem de pujar els salaris,
de tenir una equiparació justa però que a l‟hora també hem de recordar que hem de
treballar perquè hi hagi treball per a la nostra gent. Perquè no serveix de res donar
ajudes, ni pujar el salari mínim sinó ho contrarestem amb reforçar, implementar
projectes, situacions, treball i esforç perquè implementem el treball a tota la
població de l‟Hospitalet, de Catalunya, de l‟estat espanyol, perquè sinó ens faria
trampa posant aquestes mesures sense contrarestar-ho amb la feina.
En quant a la moció per a la defensa de la sobirania del Parlament, aquest mateix
diumenge, hem tingut un clar exemple del rebuig cap a la conducta ofensiva del
govern de l'Estat espanyol contra la sobirania dels catalans. Molts dels partits amb
representació a Catalunya, es van manifestar contra l'atac continu a les lleis
elaborades al Parlament de Catalunya. Evidentment, la presència del Partit Popular
i Ciudadanos no va ser manifesta, ja que uns són els culpables i els altres els
còmplices. No podem fer cap altra cosa que votar a favor d'aquesta moció. Amb
aquest acte, no esperem solucionar el problema, però almenys podrem demostrar
als hospitalencs i hospitalenques que defensem les institucions catalanes i, per tant,
la seva sobirania en escollir la seva representació al Parlament de Catalunya.
I l‟última de les mocions, per a la promoció de l‟oci nocturn alternatiu, també la
votarem a favor. Normalment, els nostres joves associen l'oci nocturn amb la festa i,
per tant, amb l'alcohol i, en el pitjor dels casos, amb les drogues. Aquesta és una
conducta segurament derivada de l'exemple més comú d'oci que s'ofereixen en els
nostres pobles i ciutats. Amb aquest tipus d'oci que no va més enllà de les
borratxeres de cap de setmana, no només surt greument perjudicat el mateix jove,
sinó la ciutadania en general. El soroll, els desperfectes en mobiliari urbà, les
despeses mèdiques d'un consum inadequat, baralles, etcètera són greuges cap a
tota la ciutadania. Votarem a favor de la moció, ja que creiem que presenta una
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base per poder crear una alternativa real a l'oci nociu que practiquen part dels
nostres joves.
Essent les 21.53 hores, abandona la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

SR. MARTIN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la 32 nos abstendremos por qué consideramos positiva la propuesta
pero no acabamos de entender el modelo de ocio nocturno que proponen o que
propondrían.
Respecto a la 30 y a la 31 mantenemos un poco nuestra postura clara, nítida.
Respecto a la 30, nosotros, por parte de nuestro grupo pensamos que siempre
consideramos y hemos considerado el salario mínimo muy bajo y que somos
conscientes de que el 34 % de los asalariados está muy próximo a ese salario. Pero
también sabemos que los salarios no se pueden incrementar a golpe de ley y que la
economía no funciona bajo a esos parámetros. Si así lo hiciera pues todo sería
mucho más fácil pero no lo es. Hay una serie de implicaciones a la hora de
incrementar el salario mínimo y unos ajustes económicos. Se han de ver sectores,
se han de ver economías, se han de ver pequeños negocios, no se puede
incrementar el salario mínimo así como así y eso pensar que va a proporcionar
mayor consumo, que va a proporcionar mayor renta y disponibilidad porqué lo que
puede generar sencillamente es mayor paro. Porque tan duro han sido los ajustes,
que hay familias que tienen problemas para asumir sus gastos, pero el gobierno no
ha fijado el salario mínimo para fastidiar a los catalanes, que de hecho en Cataluña
hay un salario por encima de la media española, sino lo está calculando a la
realidad de la circunstancia económica del país. Nosotros abogamos porque ese
salario mínimo se vaya incrementando, pero no podemos apoyar esta iniciativa.
Respecto a la 31 pues desde el grupo popular consideramos que se debe
reconocer la plena soberanía de todas las instituciones en el marco de su
competencia. Y pensamos también que este ayuntamiento no debe apoyar ni
realizar valoraciones sobre cualquier conflicto de competencias planteado por
administraciones diferentes cuando estas no le atañen, porqué no es la misión de
este ayuntamiento. Esta moción plantea que el tribunal constitucional prevarica, eso
sí, cuando no le da la razón a la Generalitat, porqué no dice absolutamente nada
cuando la Generalitat acude a él y le da la razón, en función a su legítima
reclamación o su legítima vulneración de competencias que tiene que estar
reconocida. Este tribunal reconoce tanto las competencias cuando atañen al Estado
como cuando atañen a la Generalitat. Y lo que hace es resolver conflictos.
Conflictos competenciales. Por tanto, la propia existencia del Parlament de
Catalunya que emana de la constitución española y es desarrollada por el estatuto
de autonomía, se rige también por unas normativas y unos preceptos legales que
se han de cumplir.
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El problema surge, como ha dicho muchas veces Santi Vila, en que el procés ha
sido un elemento ilusionante para tapar los recortes precisamente y eso lo han
reconocido. Yo la verdad pensaba que a raíz de estas declaraciones ustedes por
dignidad retirarían la moción, porqué lo han dicho recientemente también, pero veo
que continúan con la estrategia. Con la estrategia de edulcorar el procés para así
edulcorar los recortes. Porqué como ustedes saben se está legitimando, con
normas ineficaces o de difícil cumplimiento en busca de ese conflicto con el estado,
la parálisis a que nos tiene acostumbrado la Generalitat durante estos años. El
gobierno de España ya ha creado una comisión de diálogo técnico con la
Generalitat para encontrar fórmulas que evitasen este choque de competencias,
pero la Generalitat ha optado mejor por el enfrentamiento y la propaganda
independentista. Sí que en estos últimos tiempos parece que ha cambiado la
estrategia, supongo que por eso Santi Vila va reconociendo esto, y ya ha sacado
cinco leyes que planteaban conflicto de competencias.
Gracias a esa comisión de diálogos se ha evitado acudir al Tribunal Constitucional,
pero de hecho la realidad es la qué es, y no la qué algunos o ustedes quieren que
sea. Por más que nos valdría a los catalanes que un Parlament trabajase por
nuestro bienestar y ámbito competencial legislando sobre iniciativas que nos
generen riqueza y progreso, nos hacen perder el tiempo con recursos, con choques
de competencias que en la práctica no están repercutiendo en una mejora del nivel
de vida de los catalanes sino en una mayor apatía y alejamiento respecto a los
políticos y a la política. Pues el Parlament de Catalunya encabezado por todos los
partidos independentistas ya hace mucho tiempo que dio la espalda a las
necesidades reales de la sociedad catalana, por eso votamos en contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo me posicionaré sobre la 30 y la 32. La 30 sobre el salario digno “Anem a Mil”
saludamos a las personas de la plataforma que están aquí. Hace unos años decir
que eras un mileurista era casi despectivo y ahora estamos en la paradoja de que la
mayoría, muchas de las personas digamos quisieran ser mileuristas. Como
cambian los conceptos en unos cuantos años. Evidentemente sería muy importante
digamos que el salario mínimo interprofesional subiera a mil euros porqué regularía
muchos de los convenios colectivos y evidentemente influirían directamente sobre
la masa salarial de las personas.
Hoy muchísimas personas que están trabajando, no pueden a pesar de estar
trabajando y trabajar ocho horas, no pueden asumir digamos todos los costes de
una vida normal y digna y se ven digamos en unas situaciones de pobreza a pesar
de dedicar muchas horas a un trabajo remunerado. Eso es absolutamente injusto y
evidentemente que los gobiernos tienen que incidir en ese tema, aumentando el
salario mínimo interprofesional. En algunos países está incluso a 1500, a 1700,
depende digamos del producto interior bruto de cada uno de ellos, por lo tanto,
votaremos a favor de esta moción.
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Después sobre la 32 que es el ocio nocturno, se han hablado de algunos proyectos
que ya conocíamos como la “Vente Pakà” y “Abierto Hasta el Amanecer”. Yo
recuerdo cuando estaba en la comisión de entidades, en la asociación de vecinos
Collblanc-La Torrassa y planteábamos un proyecto juvenil, de ocio juvenil, y lo
primero que hicimos fue ir a preguntar. Fuimos a preguntar a los jóvenes de nuestro
barrio qué era lo que querían. Seguramente aquí, ahora, habría que hacer lo
mismo, preguntarles qué es lo que quieren y elaborar un proyecto desde sus
propios parámetros, a ver qué es lo que necesitan y cómo podemos nosotros en
todo caso ayudar. Han de ser los jóvenes los que diseñen sus proyectos.
Precisamente yo pongo en valor “La Claqueta”, porque son los jóvenes los que han
estado decidiendo qué es lo que quieren hacer allí y lo que hemos hecho el resto de
entidades es acompañarlos y estamos muy orgullosos de cómo se ha ido
produciendo. Seguramente se queda corta, no llega hasta ese ocio nocturno pero sí
que es importante sobre todo tener en cuenta lo que necesitan y las muchas cosas
que tienen qué aportar.
Porqué los jóvenes son dinámicos y a parte de esta aureola, que solamente quieren
beber o solamente quieren…pues no hay muchos jóvenes que quieren hacer
muchas cosas. Que les gusta la música, les gusta las artes y les gusta sobre todo
estar en compañía. Una de las cosas que nos pedían siempre queremos un lugar
dónde reunirnos, un lugar tranquilo dónde reunirnos y hacer nuestras movidas.
Pues seguramente será eso, y sin tantos estereotipos como hay sobre los jóvenes,
yo creo que eso es un error enorme. Nosotros votaremos a favor de esta moción.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 31, moció per a la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya
i contra els atacs a les lleis catalanes, la votarem per punts. No compartim una part
del redactat, un paràgraf concret, que fa, segons nosaltres, una interpretació
partidista dels resultats del 9-N i no els compartim. Però bé, passem a fer la votació
pels acords que estan reflectits en aquesta moció.
Ens abstindrem en el punt 1 i 2 dels acords de donar suport al Parlament en les
iniciatives legislatives per donar resposta a les emergències socials i també al
govern en el desplegament normatiu i reglamentari en relació als serveis socials.
Estaríem d‟acord però és que no coneixem quines propostes seran, com ja ha
comentat abans el company de la CUP-PA. No podem donar suport a unes
iniciatives que no coneixem. Nosaltres sempre estarem al costat d‟iniciatives per
pal·liar l‟emergència social que ara patim. Però hem de saber concretar doncs
quines són aquestes perquè podem o no estar d‟acord amb les que es plantegen.
El punt 3 el votarem a favor. És un punt que interpel·la l‟ajuntament de l‟Hospitalet
per tal de continuar impulsant les iniciatives que permet la llei 24/2015. Recordem
que ja s‟ha parlat en aquest ple, que també tenim una altra llei que és la 18/2007
que té unes eines que podem fer servir també a l‟hora de lluitar contra l‟emergència
habitacional i les podem fer servir sense cap problema. Aquest punt el votarem a
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favor en tot cas. Encara que considerem que s‟ha de continuar avançant en
mesures legislatives per tal de pal·liar aquesta situació.
El punt 4 també ens abstindrem. No podem donar suport a aquest punt perquè
nosaltres decidirem si volem participar d‟aquestes accions en defensa de les lleis i
propostes del Parlament o no. No podem fer-ho genèricament perquè el Parlament
de Catalunya de vegades proposa mesures i lleis, com ara conceptes de
desconnexió, mandats democràtics, que nosaltres no compartim, que no podem
garantir que donarem suport sempre a aquestes reivindicacions a favor, bé, en
contra del rebuig de les lleis del Parlament de Catalunya, per tant, ens abstindrem
en aquest punt també.
Ja està, cinc a favor, sí.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En cuanto a la moción 30 y 32 el posicionamiento lo hará Jesús y la 31, moción por
la defensa de la soberanía del parlamento de Cataluña y contra los ataques a las
leyes catalanas, tenemos que decir lo siguiente.
El título y la parte expositiva de la moción parten de una premisa absolutamente
errónea. El Parlamento, por mucho que les pese, no es soberano. Se enmarca en
un ordenamiento jurídico mayor, ahí está enmarcado el Parlamento. Soberano es
quien tiene el poder de decisión de dar leyes sin recibirlas de otro. Esa es la
soberanía. La constitución española en su artículo 1, punto 2, dice claramente, creo
que se lo saben de memoria, pues se lo han repetido cientos de veces, que la
soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes
del estado. Se lo saben ¿verdad? Pero parece ser que no quieren sabérselo. No les
interesa. Y le autootorgan ustedes al Parlamento catalán una soberanía que no
tiene. Sí tiene una parte de soberanía delegada del parlamento español en su
marco competencial y ahí todo lo que legisle dentro de eso, cap problema, com es
diu en català. El estatuto de Cataluña, artículo 1, Cataluña como nacionalidad
ejerce su autogobierno constituida como comunidad autónoma de acuerdo con la
constitución y con el presente estatuto que es su norma institucional básica. ¿Lo
tienen claro eso? Porqué parece que no lo tienen claro.
Mire, en la parte resolutiva hay acuerdos, el primero y el segundo, es que a veces
cuando ve uno los títulos, parece que son títulos trampa. A ver que voten en contra
y se la liamos. Porqué luego lo que dice en el cuerpo de la moción nada tiene que
ver con el título. Y tenemos que estar de acuerdo? Pero ustedes siempre buscando
los tres pies al gato. A ver quien, a ver: defensa, soberanía, parlamento. Para qué si
luego lo que están poniendo ustedes dentro tiene cierta lógica que podemos
aprobar. Fíjese que nosotros vamos a votar, en el bien entendido obviamente, de
que lo que se legisla en el parlamento español esté dentro de su ámbito
competencial, y como entendemos que aquí el primero dar apoyo al parlamento de
Cataluña en la iniciativa legislativa que reafirmen la voluntad de dar respuesta a las
emergencias sociales. Claro, se lo vamos a dar, siempre y cuando legisle dentro de

…/…

184

esas competencias que tiene. Y eso es competencia y le vamos a votar a favor de
ese punto.
Segundo, dar apoyo al gobierno de la Generalitat en el despliegue normativo y
reglamentario a qué se ha comprometido con los servicios sociales. Claro, también
le vamos a dar apoyo. Nada tiene que ver con la soberanía, no soberanía, y todas
las historias que ustedes montan aquí en el primer enunciado, en la moción en
defensa de la soberanía del parlamento español. Tiene que ver en otras cuestiones
que todos podemos compartir y que van a tener nuestro apoyo, por supuesto.
Miren, en el punto 3 si se refiere a los puntos no recurridos por la ley esta 25, esta
que tanto el grito en el cielo han puesto, como es la pobreza energética también la
vamos a apoyar. A si se refiere al artículo que está suspendido, no, por qué está en
contra de la ley. Pero ténganlo muy en cuenta. Nosotros no votamos en contra de
las leyes. Y unas nos gustan más que otras, nos pasa lo que a ustedes. Nosotros
no nos gustan todas las leyes que hace el estado español, el parlamento español
me gustan. Pero tengo que acatarlas por qué expresan la soberanía que reside en
el pueblo español a través de sus representantes. Y luego cuando no nos gusten
pues lo que tenemos que hacer es democráticamente cambiarlos, a los que
manejan esas leyes, a los que los promulgan, a los que los dicen y tal. Porqué es el
parlamento español la máxima expresión de la soberanía del pueblo español. Y nos
guste o no nos guste es lo que hay y lo cambiamos en las urnas, luchando. Pero
mientras esté lo que está pues no hay más remedio que cumplirlo, por qué ya lo he
dicho cuarenta veces aquí, no hay democracia sin ley y ustedes se la pasan por el
arco de triunfo cada dos por tres y eso es imposible. Así no podemos convivir.
En el punto número 4. Vamos a votar absolutamente en contra. Porqué eso sí que
se corresponde con la parte primera de la moción donde dice por la defensa de la
soberanía, pero qué soberanía? Yo creo que he dejado claro a mi modo de ver y al
modo de ver de las leyes que la soberanía no reside en el Parlamento catalán. Que
emana de donde emana. Como reside en el pueblo español ustedes no tienen ahí
nada que decir, pues vamos a votar en contra. Por mucho que ustedes..que
además yo siempre les he admitido que es legítimo, me gusta porqué usted se lo
pasa bien conmigo señor Coque, se ríe mucho, me encanta hacerlo feliz, se lo digo
de verdad, me encanta hacerlo feliz. Pero claro no sé si se ríe usted porqué de
verdad se lo pasa bien o que no le sale más que esa sonrisa porqué ya no sabe
dónde meterse por qué le digo verdades como puños, mis verdades, y a usted igual
no le gustan.
Mire señor Coque, vea usted que nosotros no tenemos ningún empacho en admitir
lo que el parlamento hace bien y lo apoyamos porqué en estas cuestiones del
primer y segundo punto estamos de acuerdo. No, ustedes votarán todo lo que diga
Esquerra Republicana de Catalunya porque como están enfrentados. No, no,
nosotros no estamos enfrentados con Esquerra Republicana, estamos enfrentados
con un posicionamiento y unas ideas que discrepan mucho de las que pensamos
nosotros y entonces las combatimos pues diciendo la nuestra y cuando toque en las
urnas obviamente. Mire, esto siempre sale, esto de la soberanía siempre sale en la
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víspera de las elecciones también hombre. Y estamos siempre igual, intentando
poner mociones que a veces pueden ser como pequeñas trampas.
Le decimos que la soberanía y luego le metemos ahí dos o tres cosas en las que
tienen que estar de acuerdo porqué si votan en función de lo que dice la moción, tal
como está redactado el artículo primero pues estamos perdidos. Pero yo creo que
ha quedado claro lo que pensamos. Vamos a votar en contra del 4 porqué no hay
soberanía que valga en el parlamento catalán salvo la que se ejerce en su marco
competencial que emana de dónde emana y el resto a favor para que vean porqué
nosotros hacemos en conciencia lo que nos dicta valga la redundancia la propia
conciencia. Votar lo que creemos que es coherente pero nunca en contra de la ley.
Por lo tanto ya saben nuestra posición y supongo que no tiene nada que ver con lo
que ustedes piensan. Muchas gracias.
Essent les 22.11 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias. Respecto a la moción para aumentar el salario mínimo debemos
realizar una serie de consideraciones.
En primer lugar decir que compartimos plenamente el fin de esta moción pero
discrepamos de los medios que se van a utilizar. Y discrepamos por qué para
asegurar un salario digno debemos antes combatir uno de los principales
problemas que tenemos en España que es la precariedad laboral. Si tenemos en
cuenta la gran actividad, la gran cantidad de contratos temporales que se está
generando de poco nos sirve que los salarios sean a mil euros si no tenemos
garantizados contratos que sean estables y que sean duraderos. Es por ello que
nosotros tenemos esas dos prioridades, esos dos objetivos principales que es
combatir esta precariedad laboral, asegurando salarios dignos y combatiendo el
mercado dual en el que actualmente estamos.
Y por ello, para conseguirlo tenemos dos propuestas muy sencillas, una es el
contrato único indefinido en el que eliminaríamos burocracia y aseguraríamos que
todos los nuevos trabajadores van a ser fijos desde su entrada en la empresa. Yo
creo que esto es algo bueno y positivo para todos. Todos conocemos muchísimos
casos, no voy a decir aquí nada que no conozcamos todos, de trabajadores que
acaban sus contratos temporales debido a las grandes barreras que existen en el
mercado laboral para contratar de manera indefinida. Todos conocemos aquella
frase de “me han echado de la empresa, llevo seis meses en contrato temporal, yo
mismo lo he sufrido de no poder renovarme mi contrato laboral, porqué tendría que
pasar a condición de ser fijo, aunque esté realizando, en mi caso y en el de muchos
trabajadores, esté realizando un buen trabajo pero no se pueden quedar debido al
aumento de costes laborales que eso implica.”
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Entonces el contrato único que nosotros proponemos acaba con esta perversión
facilitando, o intentándolo al menos, contratos estables. Además también siguiendo
nuestro ideario progresista debemos asegurar que las familias perciban un salario
digno por eso compartimos plenamente lo que es el sentido de su moción para que
les permita vivir dignamente. Y es por ello que nuestra solución y nuestra propuesta
sería ese complemento salarial que ayuda a las familias a tener un nivel de vida
justo teniendo en cuenta las particularidades de cada familia, teniendo en cuenta
las características de cada familia. No todas las familias son iguales, no todos los
trabajadores y personas que deban recibir ese complemento salarial tienen las
mismas características, tanto de renta como socio-laborales.
Y por lo tanto, estas medidas creemos nosotros que sí serían justas y sí serían
redistributivas, ya que en cada caso concreto, cada familia recibiría un
complemento en función de la renta que perciba al año o no. Es por todo ello que
nosotros creemos, compartimos el fin en sí de la moción pero creemos que las
mejores herramientas que tenemos son las que he comentado anteriormente que
es combatir la dualidad y la precariedad laboral que ese es uno de los grandes
dramas que tenemos en este país y asegurar salarios dignos teniendo en cuenta lo
que son las características de cada familia.
Y respecto a la moción por el ocio nocturno alternativo, pues vamos a votar a favor.
Vamos a votar a favor pero ...

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Per respondre i posicionar el grup en aquesta moció del grup d‟Esquerra
Republicana de Catalunya sobre l‟oci nocturn, anunciar que votarem favorablement
a la moció, bàsicament, perquè considerem que el que proposa va molt en la línia
de les coses i les iniciatives que ja estem impulsant des del propi servei de joventut
de regidoria. De fet, ara repassava ràpidament el programa de l‟estiu jove que
presentarem precisament demà i incorpora doncs deu, com a mínim, deu activitats
que, o en la seva totalitat o en gran part de la activitat, es desenvolupen a la nit. Per
tant, nosaltres ja treballem algunes activitats que es realitzen en aquest àmbit
nocturn, les fem adreçades a joves de 16 a 35 anys i, a més, la majoria d‟elles són
impulsades, organitzades, treballades, de manera col·laborativa amb entitats, amb
grups de joves que són els que les han impulsat inicialment i nosaltres el que hem
fet és sumar-nos i dóna‟ls-hi tot el suport possible. Evidentment, es poden fer més
coses, podem veure altres models, podem aprofundir en aquesta matèria, però
realment creiem que va en la línia del que nosaltres impulsem des del punt de vista
del programa d‟oci i cultura i, per això, no tenim cap problema en votar a favor
d‟aquesta moció.
Sí que voldria fer algun comentari que m‟ha suscitat una mica la intervenció del
portaveu de la CUP-PA, quan deia que quines polítiques de joventut s‟han fet a la
ciutat de l‟Hospitalet durant tot aquest temps. Jo no sé si potser ell no se n‟ha
assabentat, però les polítiques de joventut de la ciutat de l‟Hospitalet han estat
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exemple i mirall de moltes administracions, de molts governs locals de tota
Espanya, des de fa ja fa molts anys, no des de fa poc, sinó des de fa ja molts anys.
De fet, vam obrir la primera oficina jove d‟emancipació de tot l‟estat espanyol,
d‟altres segurament en el mateix temps obrien casals. Nosaltres vam prioritzar el fet
de tenir una oficina que treballés el tema de l‟administració juvenil de manera
integral, una oficina que ha funcionat molt bé i que continua funcionant molt bé i
donant bons serveis a la Casa dels Cargols. Hem desenvolupat el programa
d‟emancipació juvenil, el programa d‟oci i cultura, el programa acció comunitària.
Hem impactat amb molts joves de la ciutat.
Si hagués sabut que donaria part en el debat, tindria aquí les dades, però les
podem facilitar sense cap tipus de problema. I sobretot hem autofinançat les
polítiques de joventut perquè en aquest aspecte ens hem trobat, com en altres, molt
sols per fer polítiques adreçades als joves. I ho hem fet gairebé amb el 95 % dels
recursos, en recursos propis de l‟ajuntament. Això és el que hem fet, evidentment
també hem obert espais adreçats als joves on els joves són especialment
protagonistes, com és el cas de Torre Barrina, com és el cas anomenat del cinema
Romero, la pròpia Casa dels Cargols, per tant, també s‟han fet coses en aquest
aspecte.
Després vostè ha fet algunes afirmacions que no són certes. L‟espai de Ca n‟Arús
el gestionarà l‟ajuntament, ja li resolc jo la qüestió, no el gestionarà cap entitat, el
gestionarà l‟ajuntament, per tant, no sé vostè d‟on treu segons quines coses. Parla
també que es posen molts entrebancs per permisos, etc, miri, que hi ha molta
burocràcia, però que després els actes no queden registrats, home, és una mica
contradictori que hi hagi molta burocràcia i després no hi hagi cap acte registrat en
el tema dels permisos. Els permisos de via pública tenen uns requisits i uns
condicionants, se segueixen, i tothom qui vol fer alguna cosa en la via pública
d‟interès general, ho pot fer amb normalitat i sense cap tipus de problema, i des de
l‟àrea corresponent es faciliten.
Després la diagnosi del pla local de joventut no l‟està fent la Jaume Bofill, l‟està fent
l‟Ajuntament amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona i un suport tècnic de
la Ferrer i Guàrdia, no de la Jaume Bofill, li aclareixo, nosaltres el conveni el tenim
amb la Ferrer i Guàrdia, jo li aclareixo aquest aspecte. A més, es parlava de
participació en la diagnosi d‟aquest pla local, han participat, a dia d‟avui, més de
1.200 persones, a través de 900 enquestes a joves de la ciutat, que s‟han fet en els
instituts i en altres espais, i a través de grups de discussió que han mobilitzat a més
de 300 joves professionals i persones que treballen en l‟àmbit juvenil a la nostra
ciutat. No l‟ha fet cap empresa privada, ni cap àmbit privat, sinó que ho hem fet de
manera participativa.
Jo ja sé que vostès entenen la participació a la seva manera, i tot el que no sigui o
que no ho fem com vostès pensen, no és participació. Per a mi participació no és
ocupar una propietat privada per fer segons quines coses, per a mi no ho és. Per a
mi la participació és una altra qüestió.
A partir d‟aquí, tenim segurament models diferents i no hi ha cap problema, però
creiem que en polítiques de joventut, l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha estat model i
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continua sent model de moltes administracions. Podem millorar, evidentment, i
estem disposats. I res més, a partir d‟aquí també un comentari, el tema de “La
Claqueta”, de veritat que està funcionant molt bé, que s‟ha autodefinit per part dels
joves, però que hi ha hagut un seguiment de la comissió d‟entitats i del propi
ajuntament en l‟impuls d‟aquest equipament.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Nosaltres respecte de la moció número 30, en suport a la iniciativa per un salari
digne “anem a mil”, agraïm al grup d‟Esquerra Republicana de Catalunya que hagi
acceptat la nostra transacció en l‟acord segon, la qual cosa ens permet poder votar
a favor d‟aquesta iniciativa sense cap tipus de reserva. Pensem que, des del Partit
Socialista, en la última campanya electoral, en l‟últim programa, manifestàvem la
voluntat, la intenció de que el salari mínim interprofessional anés creixent, que
aquesta fos una tendència. I el que entenem de totes maneres, que és molt
complicat, és que anem ajuntament a ajuntament intentant tirar aquesta qüestió
endavant, amb la qual cosa jo també els hi agrairia que fessin arribar al
vicepresident del govern de la Generalitat, al Vicepresident Junqueras, que la
Generalitat fes exactament la mateixa moció que estem fent avui aquí, però en lloc
de referida a la ciutat de l‟Hospitalet, al conjunt del territori català. Segur que seria
molt més efectiu pel conjunt de treballadors i treballadores, però bé, per algun lloc
hem de començar i si comencem per l‟Hospitalet, doncs no està gens malament.
Respecte de la moció número 31, moció en defensa de la sobirania del Parlament i
contra els atacs a les lleis catalanes. Haig de reconèixer que en el posicionament
d‟alguns grups he tingut alguna sorpresa, però deu ser l‟hora i que em faig gran.
Nosaltres, tal com la plantegen vostès, nosaltres ja hem parlat, he parlat amb el Sr.
Toni García avui, jo li deia que per nosaltres hi ha algunes coses que, per qüestió
de principis, des del punt de vista de partit, fins i tot en la part expositiva, el que fa
és fins i tot alertar-nos, ens posa en alerta i diu, ei! alerta.
Quan vostè en l‟últim atès parlen de la... “atès que el parlament va aprovar el passat
9 de novembre la resolució sobre l‟inici del procés polític” i diu “el parlament de
Catalunya com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l‟estat no se
supeditaran a les decisions de les institucions de l‟estat espanyol”, i llavors
comencen els acords i ja arribes als acords una mica hòstia, una mica tens. I clar,
comences, “donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives
que refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials”, d‟acord, estic
d‟acord amb el que plantejaven alguns grups, de dir no sé exactament de què
m‟estan parlant, però jo els hi faig confiança, els hi votem a favor.
Però clar, quan al segon acord ens diuen “donar suport al govern de la Generalitat
en el desplegament normatiu i reglamentari al que s‟ha compromès en relació amb
els serveis socials”, suposo que està parlant de la primera de les lleis de
desconnexió que avui han entrat juntament Junts pel sí amb la CUP. Llavors,
perquè clar, si no és el desplegament normatiu i reglamentari al que s‟ha

…/…

189

compromès en serveis socials. Jo l‟únic que conec, puc estar equivocat és aquest,
per això deia això de la meva sorpresa amb algun posicionament d‟algun dels
grups.
Respecte del tercer que continuï l‟ajuntament fent el que haurien de fer altres, ja
estem acostumats. Continuarem fent-t‟ho i continuarem donant cobertura a la llei
24/2015, per evitar tots els temes de desnonaments i de pobresa energètica.
I respecte del quart, “participar de les accions que puguin organitzar en rebuig de la
supressió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya”
votarem en contra perquè no, aquest xec en blanc sí que pensem que no els hi
podem donar. Perquè si al final tot això, mirin nosaltres aquest diumenge el PSC hi
era a la manifestació en defensa dels serveis socials, i ho hem parlat i estàvem per
això, en defensa de les polítiques socials, no en defensa d‟una altra cosa, perquè
vostès deien no, allò que tant diem, els drets socials ni se suspenen ni es retallen.
Normalment s‟acaba, es defensen i s‟apliquen, molt bé, però jo també li diria que els
drets socials tampoc s‟emboliquen amb estelades i massa vegades estem
acostumats a això.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Diferents consideracions. Sobre el tema el PP manifestava que quin model d‟oci
volíem nosaltres. Doncs bé, l‟exemple està clar, el model d‟oci alternatiu, el que
acabin definint els propis joves, és a dir, el tema de la moció ja va en aquesta
direcció. I ficàvem els exemples que són doncs positius, el que es desenvolupa en
el projecte Insòmnia, a Cornellà de Llobregat, o el projecte “Vente Paká” a Sant Boi.
També sobre el tema del salari mínim interprofessional, doncs et sobta perquè si
vostès és prioritat augmentar doncs el salari, doncs el que haurien d‟haver fet és
aportar aquests diners a augmentar els salaris en lloc de retallar drets laborals i
drets socials en lloc de salvar els bancs.
I sobre la moció sobre les lleis impugnades pel tribunal constitucional, si vostè
realment es creguessin aquests tipus de lleis, el que podrien haver fet és aplicarles. Perquè vostès quan fan recurs diuen que això no és competència de la
Generalitat per a poder fer aquests tipus de lleis. Doncs és més fàcil que vostè per
exemple, amb la llei contra la pobresa energètica i contra els desnonaments, la
podrien aplicar a nivell de tot el territori espanyol i això no ho han fet. I no ho han fet
perquè estan en contra de les polítiques que s‟estan duent a terme en aquest tipus
de lleis. Si no ho haguessin fet amb totes les lleis. Li ficaré un altre exemple:
l‟impost sobre la banca. Vostès no tenien l‟impost sobre la banca. Quan el
Parlament de Catalunya decideix fer un impost sobre la banca, automàticament
vostès fan un impost sobre la banca amb quin tipus d‟interès? Quin tipus de
gravamen? 0, 0.
Jo pensava que avui els...responent al tema de Ciutadans, jo després de veure
l‟ofesiva defensa del dret a decidir, de la consulta sobre el tema de Can Trabal
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doncs esperava també que la gent de Ciutadans doncs defensés la sobirania i el
dret a decidir que tenen els ciutadans de Catalunya en l‟àmbit del Parlament. Veig
que per a la seva defensa de Can Trabal en lloc de decidir-ho els ciutadans de
l‟Hospitalet, acabarem tenint que decidir-ho tots els ciutadans de l‟estat espanyol.
És a dir, el posicionament sobre el tema de CanTrabal.
Una cosa sí està clara, el Parlament de Catalunya és el parlament d‟aquest país i
Catalunya serà el que vulguin els seus ciutadans i vostès ens impedeixen votar. I
per molt que ens impedeixin votar, Catalunya a través, votant o no votant, però a
través de les seves institucions com el Parlament de Catalunya, serà el que vulgui
ser. I nosaltres treballem per a aquesta desconnexió i és veritat, treballem per a
aquesta desconnexió. Perquè hi ha una majoria parlamentària que aposta per
construir una república catalana. I nosaltres volem la república catalana per tenir
totes les eines, tots els nostres recursos per millorar la qualitat de vida dels nostres
ciutadans i ciutadanes. I volem que es decideixin les coses aquí, al nostre país.
Perquè per a nosaltres, Catalunya és un subjecte polític.
I nosaltres lamentem que el PSC que considerava i defensava el dret a decidir, que
considerava que Catalunya era un subjecte polític, ara en aquests moments ja no
ho defensi i s‟hagi ficat del cantó del Partit Popular i de Ciutadans, que sí que
coincideixen en no deixar votar els ciutadans i les ciutadanes. I per lo tant lo que
hem fet nosaltres també amb aquesta moció es refermar que les decisions del
Parlament de Catalunya són decisions del Parlament de Catalunya i per tant són
decisions sobiranes i que ni cap tribunal constitucional, ni cap govern de l‟estat
espanyol podrà aturar aquest tipus de llei.
Perquè la desconnexió ha començat i dintre de poc tindrem efectiva aquesta
república catalana a la qual jo li convido a vostè a ser fundador perquè no tingui
dubte que els seus drets milloraran amb aquesta república que construirem entre
tots i totes.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Una puntualització sobre la primera moció d‟”Anem a Mil”, el Sr. Jesús Amadeo ens
ha fet un míting aquí sobre les seves propostes sobre contracte únic i tal. Que el Sr.
García es queixava d‟electoralisme i tal, podria haver-se llegit la moció perquè el
que demana està en l‟àmbit de les competències de l‟ajuntament que és contribuir
en aquest canvi ja des del govern municipal.
I al Sr. Belver el convido també a fer extensiva aquesta demanda al Sr. Pedro
Sánchez, davant les seves gestions per fer pacte de govern o per deixar governar al
PP. Moltes gràcies.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

…/…

191

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A veure. En relació a l‟oci alternatiu nocturn, la pregunta que fèiem sobre les
polítiques de joventut d‟aquest ajuntament, és possible que les hauríem d‟haver
especificat. Estava clar que no era sobre les polítiques en general, sobre les
polítiques de joventut en general ens ha fet aquí tota la..., ens ha explicat
pràcticament totes les polítiques de joventut dels últims trenta anys.
La pregunta era sobre l‟oci alternatiu nocturn, les polítiques de joventut en relació a
aquest tema que és el de la moció, crec. I ja ens ho ha dit, ens ho acaba d‟explicar
que hi havia deu propostes dins un projecte que es diu estiu jove, deu propostes
concretes.
Bé, conec personalment, aquí ara parlaré personalment, personalment conec
bastant els programes de joventut i les polítiques de joventut dels últims cinc, vuit,
deu anys com a màxim, més enllà difícilment hi desconec si hi ha alguna més. El
que ens acaben d‟explicar és que hi ha 10 propostes dins de l‟estiu jove. Bé, ha
quedat resposta tot i que no ha volgut contestar-nos perquè no ens hem explicat
segurament la pregunta era molt oberta.
Clar ens agradaria saber fins fa dos anys que es va obrir, o un any i pico, que es va
obrir l‟equipament de l‟antic cinema Romero i ara que s‟obrirà el nou espai jove que
ens acaben de dir que serà de gestió municipal que la informació flueix vull dir, hi ha
informació, hi ha moltíssima gent fora d‟aquesta sala que ha sentit a parlar de qui
seria l‟entitat que gestionaria aquest equipament i ara ens diuen que serà de gestió
municipal. Fantàstic. És el nostre model també. Fins que s‟han obert aquests dos
equipaments hi ha hagut moltíssims municipis del voltant de l‟Hospitalet com
Barcelona, com d‟altres municipis, que han tingut propostes pròpies municipals d‟oci
alternatiu i l‟Hospitalet no l‟ha tingut.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver. Es que ustedes siempre con la burra del trigo. Una vez y otra y dale
que te pego. Mire lo de Can Trabal no tiene nada que ver hombre. Eso es una
consulta legal. Nosotros la pedimos. Nosotros todo lo que sea dentro de la ley la
podemos pedir. Y ya está. Y eso es lo que hemos hecho.
Pero no confunda, nosotros propuestas de estas ilegales ya se lo estamos diciendo
hasta la saciedad, no sé cuantas veces se lo tenemos que decir. Ustedes insisten
claro no me extraña, es de lo que llevan viviendo un montón de tiempo de esta
historia. Y mire dice que tienen que votar. Claro que votan, ustedes votan cada
cuatro años como todos y tienen el derecho en las urnas a expresarse y tienen 9
diputados en el parlamento español. Consigan ustedes la mayoría absoluta y verá
usted como no hay ningún problema. Pero claro es que hay que contar con el resto
de los ciudadanos. No solamente una parte de los ciudadanos de este país de
España. Ahí es donde ustedes se equivocan.
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Mire, votan cada cuatro años y al paso que vamos como siga la cosa así, cada
media hora vamos a votar. Porqué llevamos votando aquí una vez, y otra y otra. Se
trata, es muy sencillo consigan ustedes mayorías absolutas donde tienen que
conseguirlas, que es en este país, en España. Que llevan ustedes dando la matraca
con el 1714 un montón de años y confundiendo a la historia y haciendo, se lo digo
sinceramente, doctrina, sí señor. Al final esto acaba en un régimen, hombre, porqué
ustedes no entienden que la soberanía reside en todos los españoles, no en una
parte de ellos solo. Ese es el problema que tienen, no se les mete en la cabeza.
Oiga que tienen derecho legítimo a luchar por sus ideas, que nadie se lo niega,
pero que no consiguen ustedes las mayorías que necesitan de verdad para que
vayamos a la república catalana de la independencia. Y eso es un problema que
tienen y viven permanentemente en frustraciones. Están viendo como ese proceso
cada día, poco a poco, va retrocediendo. Va retrocediendo por mucho que ustedes
vengan aquí con mociones de este tipo intentando confundir donde pone una cosa
y otra.
Por cierto por si no ha quedado claro por el punto 2 he votado pero he dicho a favor
de esta moción, siempre y cuando esté en el marco competencial. Porqué claro
cuando hablan de tema de energética, pobreza y tal, yo estoy de acuerdo pero
dentro de eso que conste en acta. Que no le damos el apoyo incondicional a ese
punto. Sino con ese matiz que este dentro del marco competencial.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí. Simplement en resposta als darrers comentaris del portaveu de la CUP-Poble
Actiu. He dit que concretament en l‟estiu jove hi ha deu accions, no vol dir ni que
siguin les úniques, ni que sigui aquest any la primera vegada, sinó que des del
programa d‟oci i cultura de l‟ajuntament estem impulsant constantment des de fa
molts anys activitats d‟oci alternatiu nocturn també amb l‟estiu jove, amb la
primavera jove, amb la tardor jove que són la manera com organitzem les nostres
programacions a joventut.
El tema de la gestió ja ha quedat clar i en qualsevol cas doncs evidentment vostè
ha fet una pregunta molt general i jo li he intentat respondre a la pregunta que feia.
Jo tampoc pensava que venint a votar a favor una moció que presenta Esquerra
Republicana de Catalunya i que té una certa unanimitat entre tots els grups, donaria
per tant el debat. Realment nosaltres estem a favor perquè va en la línea de poder
millorar coses que ja fem.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Només en referència a un parell de comentaris que ha fet el Sr. Coque García. Miri,
nosaltres estàvem amb el dret a decidir fins que vam descobrir que era el dret a
decidir que sí. Per tant, a partir d‟aquí, quan vostès plantegen i no ens deixen votar,
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no els deixen votar, ni vostès es deixen votar. El problema és que són dos cares de
la mateixa moneda que es van retroalimentant i no sé que farien l‟un sense l‟altre, i
prova d‟això, és la meitat, o bona part de les mocions que, Ple rere Ple, portem
entre uns i uns altres en aquest Ple.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hem finalitzat per part de tots els grups, quedaria, per tant, Sra. Secretària,
més que res, perquè ens aclarim de les votacions i què hem aprovat o no. La moció
número 30 del salari digne “anem a mil” estaria aprovada per part de l‟ajuntament.
La número 31 en defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya quedaria
aprovat el punt 1, 3 i 5 i quedarien rebutjats el 2 i el 4. I la moció número 32
quedaria aprovada. Mot bé, passaríem doncs a les mocions de CiU.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30, 31 i 32, adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 30.- EN SUPORT A LA INICIATIVA CIUTADANA PER UN SALARI
DIGNE “ANEM A MIL”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 6 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González i dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín, assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

La remuneració de qualsevol lloc de treball ha de permetre viure dignament, i això
ara no passa al nostre país. Una de cada cinc persones amb feina es troba en
situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les
darreres estimacions oficials).
El Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent és considerat injust per les
institucions europees, que recomanen augmentar-lo en més d‟un terç, per tal de
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garantir un nivell de vida decorós als treballadors i treballadores, i les seves
famílies, tal com exigeix l‟article 4.1 de la Carta Social Europea.
Actualment els sous de les ocupacions més ben remunerades són gairebé un 400%
més elevats que el de les ocupacions no qualificades. És necessari un món laboral
més just, per reduir les desigualtats salarials i aconseguir una societat més justa.
“Anem a mil” és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari
digne per a totes les persones que treballen al nostre país, i que proposa que el
salari mínim real a Catalunya esdevingui de mil euros mensuals a 14 pagues.
La iniciativa “Anem a mil” vol impulsar un canvi de model laboral i productiu al
nostre país, sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar
ja des de l‟acció dels governs municipals de les ciutats en l‟àmbit públic, i també en
les negociacions col·lectives en l‟àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present
en el procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics
i polítics, cap a una nova Catalunya on tothom pugui viure amb dignitat.
Atès que l‟actual Salari Mínim Interprofessional, fixat pel govern espanyol en 655,20
€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una
persona per poder viure a les ciutats catalanes.
Atès que amb un salari mínim de 1.000 € es contribuirà a la millora de les
condicions de les persones treballadores amb un salari per sota d‟aquest llindar,
reduint així la pobresa i la desigualtat i s‟incentivarà la formació i la millora de la
productivitat. Amb un SM més alt, augmentarà la capacitat de consum i de l‟activitat
econòmica, i s‟assolirà, així, una distribució de la renda més justa i una societat més
cohesionada.
Atès que aquest Ajuntament ja va adoptar un acord, en el Ple del passat 28 de juliol
de 2015, demanant l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
El Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l‟adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el suport de l‟Ajuntament a la iniciativa ciutadana per un salari
digne “Anem a mil”.
SEGON.- Assegurar i treballar perquè en les contractacions a les empreses que
intervenen en la prestació de serveis o subministraments a l'Ajuntament de
l'Hospitalet es comprometin a garantir una remuneració mínima de 1.000 € als seus
treballadors.
TERCER.- Fer arribar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya, a
l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de
Catalunya i al Consell de Ciutat.
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MOCIÓ 31.- PER A LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES.
Catalunya es troba davant d‟una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d‟any, hem assistit a la suspensió de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions
davant un tribunal mancant de legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l‟accés l‟habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un
fort impacte social. Els embats judicials també s‟han dirigit a les institucions
catalanes com la suspensió de la Conselleria d‟Afers Exteriors i la suspensió de la
llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la
prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de l‟impost sobre la producció
nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la cambra
legislativa catalana.
Els recursos de l‟Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi
econòmica i que es troben en situació d‟emergència social. En aquest sentit, la
ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la
Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l‟impacte del recurs contra la llei
24/2015 de mesures urgents per afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la
pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local
juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació
d‟emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els
poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l‟actuació les
seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s‟expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre la
Resolució 1/XI sobre l‟inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de
Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent,
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l‟Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”.
El Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l‟adopció
dels següents acords:
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Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 2 vots en contra dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín, i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González Montes i Juliana
Carballeira Pascual i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez, assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives
que refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON, amb 15 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu
i reglamentari al que s'ha compromès en relació amb els serveis socials.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
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representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González
Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Continuar impulsant des de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet les iniciatives
que permet la llei 24/2015, per evitar desnonaments per impagament d‟hipoteca
o de lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar
deutes contrets per habitatge habitual i evitant talls de subministraments a les
persones més necessitades.
d) Ha estat rebutjat el punt QUART, amb 19 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots a favor dels representants d‟ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la
suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de
Catalunya.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres. Ana González
Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
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Marquez, i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, a l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació
de Municipis de Catalunya, al Consell de Ciutat. I a les entitats del Tercer sector
de l‟Hospitalet.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
Catalunya es troba davant d‟una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que
afecten els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del
Parlament de Catalunya. Des de principis d‟any, hem assistit a la suspensió de
diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel govern en funcions
davant un tribunal mancant de legitimitat.
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l‟accés l‟habitatge, les professions
esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un
fort impacte social. Els embats judicials també s‟han dirigit a les institucions
catalanes com la suspensió de la Conselleria d‟Afers Exteriors i la suspensió de la
llei de governs locals. Altres resolucions com la que ha declarat inconstitucional la
prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de l‟impost sobre la producció
nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la cambra
legislativa catalana.
Els recursos de l‟Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten
directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi
econòmica i que es troben en situació d‟emergència social. En aquest sentit, la
ràpida resposta per a la coordinació entre els Ajuntaments, el Govern de la
Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l‟impacte del recurs contra la llei
24/2015 de mesures urgents per afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la
pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local
juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació
d‟emergència residencial i de pobresa energètica així com també és essencial la
responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col•laborar amb els
poders públics.
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals
lleis que afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l‟actuació les
seves institucions i del model territorial fent que aquestes quedin en suspens.
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat
legislativa i és la seu on s‟expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític.
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Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre la
Resolució 1/XI sobre l‟inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels
resultats electorals del 27 de setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de
Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent,
reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l‟Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol”.
El Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l‟adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
SEGON.- Continuar impulsant des de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet les iniciatives que
permet la llei 24/2015, per evitar desnonaments per impagament d‟hipoteca o de
lloguer, així com buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel•lar deutes
contrets per habitatge habitual i evitant talls de subministraments a les persones
més necessitades.
TERCER.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya, al Consell de Ciutat. I a les entitats del Tercer sector de
l‟Hospitalet.
MOCIÓ 32.-

PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCI NOCTURN ALTERNATIU.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Atès que la joventut, com a etapa vital, és un moment de creixement personal i
canvis vinculats a la cerca de les inquietuds i necessitats vitals. Les polítiques de
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joventut que plantegen intervencions en positiu, tenen com a objectiu estimular la
participació i implicació del jovent com a forma d‟apoderament d‟aquests. Per això
aquestes polítiques no han de tenir un espai marginal dins l‟agenda política, sinó
ser centrals i jugar un paper estratègic social, econòmic i cultural als municipis.
Atès que l‟oci té un paper rellevant en aquesta etapa. És un espai de coneixement i
creixement personal, de desenvolupament de les potencialitats i de socialització
que permet als joves ser ells mateixos. Els joves entenen l‟oci de moltes formes
diferents, però sovint es troben amb una visió reduccionista per part de les
polítiques locals que no satisfà la seva demanda, molt basada amb l‟oci comercial, i
sovint amb polítiques adreçades cap a la prevenció de comportaments que es
consideren nocius o generadors de conflictes. La nit és un espai de llibertat i d‟ús
privilegiat per part dels joves. Els models d‟oci nocturn alternatiu, en canvi, busquen
implicar els joves en la creació del seu oci des d‟una òptica positiva i de reforç, que
generi espais propis d‟activitat per als joves.
Atès que són diversos els models d‟oci nocturn alternatiu que es realitzen en
l‟actualitat, però aquells més exitosos i consolidats són els que parteixen dels joves
com a eix central en la presa de les decisions i l‟execució dels projectes, implicant
tots aquells espais on els joves ja es troben implicats: associacions esportives,
culturals i de lleure.
Atès que una ciutat com la nostra no es pot quedar òrfena d‟aquestes polítiques que
permeten implicar els joves en l‟exercici dels seus drets i llibertats, que els
apoderen i que permeten oferir llibertat d‟elecció sobre les activitats d‟oci, exercint el
seu dret com a ciutadania plena.
El Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l‟adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Que l‟Ajuntament impulsi activitats d‟oci nocturn alternatiu, en format de
jornades que es realitzin als diferents barris de la ciutat, adreçades a joves d‟entre
16 i 34 anys.
SEGON.- Que aquestes activitats es realitzin amb la participació de les entitats
esportives, culturals i d‟oci, i de tots aquells col·lectius que desenvolupin polítiques
adreçades als joves.
TERCER.- Que els joves siguin el nucli de l‟organització i de la presa de decisions.
Realitzar una crida a la participació i implicació del jovent organitzat en col·lectius i
totes aquelles persones joves que vulguin participar-hi de forma individual.
QUART.- Traslladar aquest acord al Consell de Ciutat.
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 33, 34 i 35, es produeixen les intervencions
següents:

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Moció en defensa de la prescripció infermera. Cap a finals de 2015, el govern
del PP a Madrid va presentar un Reial Decret que regulava la forma com fins ara
s‟havien realitzat les prescripcions i dispensacions de medicaments. Per fer-ho, en
cap cas van treballar per buscar un consens amb el col·lectiu d‟infermers, que es
van veure menystinguts.
Els infermers i infermeres, sempre han realitzar la prescripció de fàrmacs seguint
uns protocols i guies de pràctica clínica que, sense necessitat de la intervenció de
cap metge. Això donava certa agilitat en la presa de decisions i ajudava en
l‟optimització dels recursos sanitaris públics, sobretot en aquest moment de crisi.
Ara, per l‟actuació unilateral del govern espanyol dirigit pel PP, el col·lectiu
d‟infermers es troben en una situació d‟incertesa i els metges amb una càrrega de
feina burocràtica que farà més lents els processos mèdics. Us demano, doncs, el
vostre vot a favor d‟aquesta moció per mostrar el rebuig cap al Reial Decret i per
demanar mesures a la resta d‟administracions competents per buscar una solució.
Moció per a donar suport a la vacunació com a mecanisme de prevenció
d‟infeccions ja eradicades. Just fa un any, havíem de lamentar la mort d'un nen
d'Olot que no havia seguit el programa de vacunació. La diftèria, una malaltia
infecciosa que no havia produït cap mort des de feia anys, tornava a ser notícia.
Aquest fet demostra l'eficàcia de les vacunes per prevenir i evitar la tornada de
malalties infeccioses que, actualment, considerem eradicades del nostre entorn.
No seguir el programa de vacunació, no només suposa un risc per a la persona o el
nen que no ha estat vacunat, sinó que suposa un risc per a tota la societat.
L'eficàcia de les vacunes, va lligada a la quantitat de gent que segueix els
programes de vacunació. Quan els percentatges de vacunació baixen del 90%, es
pot considerar que el risc d'infecció és elevat. Per sobre d'aquest percentatge,
doncs, estem garantint també la protecció de persones amb les quals convivim, que
poden estar immunodeprimides per altres qüestions mèdiques.
Les propostes que plantegem a la moció, contemplen la creació d'una campanya de
conscienciació entre l'Ajuntament i les escoles. Tots hem de ser conscients que, si
bé hi ha moltes malalties que ja considerem inexistents, és perquè la majoria de la
població ha seguit el programa de vacunació. No fer-ho, suposa un gran risc per a
la salut pública, i per tant us demanem el vostre vot a favor.
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I per últim la 35 moció per refermar el compromís de l‟ajuntament de l‟Hospitalet
amb la llengua catalana. Darrerament, hem comprovat com grups polítics d'aquest
consistori han portat a debat certes mocions que buscaven crear una controvèrsia
amb l'ús de la llengua que no existeix. Entenem que aquestes mocions i
intervencions, moltes vegades busquen aquest conflicte per un simple rèdit
electoral. El que, lamentablement, els electors no entenen, és que el conflicte amb
la llengua no beneficia ni als uns ni als altres.
Per exemple, per poder entrar a formar part del funcionariat públic a Catalunya, és
necessari conèixer el català. En el moment que, alguns partits fan campanya contra
la immersió lingüística, estan posant en risc que certs col·lectius puguin aprendre el
català de forma correcta. Així, poden provocar que, tots aquells alumnes que no
entenguin les dues llengües, no tinguin les mateixes oportunitats laborals que els
que entenen, parlen i escriuen el català i el castellà de forma correcta.
Als acords de la moció, defensem el català com a una eina de cohesió social i
volem manifestar el rebuig a les ofensives contra l'ús del català a les escoles i a
l'administració. Us demanem el vostre vot a favor per tal d'acabar amb la politització
de l'ús de la llengua i la creació de conflictes electoralistes estèrils.

Essent les 22.40 hores, abandona la sessió el Sr. Garcia Acero, regidor del grup
polític municipal d‟Esquerra republicana de Catalunya.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (RNA)
A favor de les tres.

SRA. SANTÓN RAMIRO (RNA)
A favor de les tres.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Votarem a favor de la 33, en defensa de la prescripció infermera. Donem suport
a la moció que defensa la pràctica consolidada de la infermeria en la prescripció de
medicaments i productes sanitaris segons els protocols acreditats per anys
d‟experiència professional. El decret aprovat pel govern del PP sembla voler relegar
la professió d‟infermeria a un rol secundari, dins del conjunt de la pràctica mèdica.
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Es tracta, sens dubte, d‟un nou atac a les dones, menystenint una professió
clarament feminitzada, coincidint en el fons de la qüestió amb la problemàtica
plasmada per nosaltres a la moció conjunta: per l‟aplicació de les correccions
salarials per raó de gènere que hem pogut discutir a l‟inici d‟aquest Ple d‟avui.
Finalment, el menysteniment i la discriminació salarial a totes aquelles professions
vinculades a les tasques reproductives, feminitzades, es troba directament
relacionat amb la visió exclusivament productiva del món laboral que valora molt
menys qualsevol professió vinculada a la cura dels altres o a tasques reproductives,
professions majoritàriament exercides per dones.
Votarem a favor també la 35 i a la 34 ens abstindrem. En aquest cas, optem per la
abstenció atès que existeix un cert debat científic al voltant de la bondat o no
d‟algunes de les vacunes. Creiem que, tot i donar suport a les persones que opten
per la vacunació en tots els casos, no es tracte de culpar a aquella població que
opta per d‟altres mètodes de prevenció. En tot cas, creiem que l‟Ajuntament en tant
que administració pública hauria de posar a disposició del conjunt de la ciutadania
els diferents arguments per tal d‟aconseguir un debat i una decisió el més
responsable possible sobre la vacunació.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Votarem a favor de la primera moció en defensa de la prescripció infermera. No
entenem i rebutgem totalment aquest Reial Decret que ha posat en contra tot el
col·lectiu d‟infermers i infermeres i encoratgem a les institucions i en aquest cas al
conseller de sanitat a emprendre les accions allà on sigui possible per trobar acords
per revertir aquesta situació.
Votarem també a favor de la moció sobre la vacunació i votarem com no podia ser
d‟una altra manera a favor de refermar el compromís d‟aquest ajuntament amb la
llengua catalana. Cal recordar que la llengua catalana ha estat en una situació de
desavantatge total davant del castellà. Ha estat prohibida malgrat que alguns ho
neguin, jo al meu despatx tinc un “bando de alcaldía en el que se instaba a hablar
en castellano en este ayuntamiento”, per la falta de memòria d‟alguns.
I bé, el model d‟immersió lingüística que per sort tenim en aquest país fa que jo
pugui expressar-me amb normalitat millor o pitjor en català, perquè la meva llengua
és el castellà i n‟estic molt orgullós de les meves dues llengües, malgrat que
Catalunya tingui tres llengües oficials que a vegades se‟ns oblida. És un model
d‟èxit, avalat per nombroses institucions, per nombroses entitats, sobretot pels
professionals de l‟educació. Ho hem comprovat en els debats que hem tingut pel
tema del pacte de l„educació, on tots els professionals o professors, on tots els que
es dediquen a l‟educació avalen aquest sistema i més en una ciutat com
l‟Hospitalet, on sinó fos per la immersió lingüística, per aquest model que tenim,
molts estudiants, molts alumnes no podrien acabar el cicle escolar amb un ple
coneixement d‟ambdues llengües i amb competències amb dues llengües.
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Llavors això, refermar aquest compromís amb la llengua catalana i això no va en
detriment del castellà que és la meva llengua materna i és oficial també i de la qual
estic molt orgullós però si que cal que aquest ajuntament estigui amatent al
respecte a les iniciatives electoralistes molts cops d‟alguns que utilitzen el tema de
la llengua per treure‟n rèdits polítics. Moltes gràcies.
Essent les 22:45 hores, s‟incorpora a la sessió la Sr. Garcia Acero, regidor del grup
polític municipal d‟Esquerra republicana de Catalunya.

SR. MARTIN HERMOSÍN (PP)
Bien, respecto a la 33, lo que queríamos dejar claro desde nuestro grupo es que la
finalidad de esta norma es adaptarla a las normas europeas y dar una mayor
seguridad. Porqué no se está eliminando la prescripción por parte del colectivo de
enfermeros sino que lo que se está regulando es su función y aportando una mayor
seguridad tanto a usuarios como a los propios enfermeros y enfermeras. Porqué
ese colectivo en el ejercicio de su actividad profesional pues podrá también indicar,
usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica.
Y de productos sanitarios de uso humano de forma autónoma. Y los enfermeros en
el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar, usar y autorizar dispensación
de medicamentos sujetos también a prescripción médica. Lo único que para ello
tanto el enfermero responsable de cuidados generales, como el enfermero de
cuidados especializados, deberán ser titulares de una acreditación emitida por la
dirección general de ordenación profesional. Y en ese caso, los medicamentos
podrán ser prescritos, incluso sin necesidad de un médico, sino simplemente con la
información correspondiente al protocolo o guía práctica clínica asistencial que
fundamenta el tratamiento. Por tanto no se está impidiendo la labor a los
enfermeros.
La moción número 34 la aprobamos. La 33 no y la moción número 35 en fin, la
moción número 35 tan solo podemos apoyar el título de la misma, porqué la verdad
es que es corta pero en ella concentra pues un cúmulo de reproches de los cuales
pues claro obviamente discrepamos, como bien puede suponer. Porqué incluso se
permite la licencia de llamarnos conflictivos en el redactado de la misma por haber
presentado en el Pleno propuestas que si duda no son de su agrado. Pero que no
pretenden generar conflicto. Porqué defender el derecho a usar el catalán y su
promoción no es un ataque al español pero al contrario tampoco debe serlo.
Nosotros no generamos conflicto de lenguas, simplemente reclamamos un respeto
a la legalidad y a la igualdad de derechos de los ciudadanos y de la ciudad de
l‟Hospitalet. Porqué nuestra ciudad cierto que se habla muchas lenguas pero
tenemos dos reconocidas de uso oficial por nuestras leyes.
La única diferencia entre ustedes y nosotros, en este tema, es que para nosotros la
normalización del uso del catalán es garantizar su conocimiento y su posibilidad de
uso en todas las circunstancias. Pero también junto al español, con las mismas
garantías, al igual que sucede en nuestras calles. Y para ustedes es que el catalán
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sea la única lengua y que el español quede relegado como una lengua del ámbito
estrictamente privado, coartando así los derechos de más de la mitad de nuestros
vecinos. Consideramos que este ayuntamiento ya tiene plena normalización en
lengua catalana, más bien al contrario merma derechos pues cuando un derecho
reconocido en la ley tienes que exigirlo a la administración previamente para que te
lo haga efectivo, de entrada te lo está negando. Como es el uso del castellano.
Pero además el modelo de inmersión lingüística catalán es muy diferente al resto
de modelos bilingües, en zonas bilingües. Porqué en zonas bilingües en educación
hay una doble red, o una educación multilingüe en función de las decisiones de
cada estado, pero no el modelo catalán. En la práctica escolar europea se está
fundamentada además en la legislación europea internacional sobre el derecho a la
educación en lengua materna. Ustedes ese derecho lo conocen bien porqué fue la
principal argumentación que en los años 80 utilizó su partido y fue secundada por el
resto de las fuerzas políticas desde Cataluña para garantizar el uso normalizado del
catalán, tanto en la escuela como en el resto de ámbitos. Porqué para el partido
popular también es un derecho irrenunciable pero ese derecho a educarse en
lengua materna también está garantizado para el castellano. Ya lo garantiza y ya lo
acoge el Consejo de Europa, que recomendó a Cataluña la utilización de uno de los
dos modelos educativos existentes en Europa y no el qué aplica actualmente.
En definitiva, lo que ustedes pretenden es que votemos la consolidación de un
modelo monolingüe en una ciudad bilingüe, bajo la acusación sino de intentar
fracturar la sociedad y generar desigualdad. Simplemente por proponer la
disposición, poner a disposición de nuestros vecinos los mismos derechos en
ambas lenguas oficiales. Además se permiten acusar al estado en su punto
segundo de lo que ustedes están haciendo en Cataluña a golpe de ley y decreto
que es consolidar una discriminación legal de los ciudadanos castellanohablantes
en Cataluña.
Por ello, obviamente la votamos en contra.

Essent les 22.46 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecte a la 33 de prescripció d‟infermeria, nosaltres considerem que aquest
col·lectiu està altament qualificat. Precisament és un col·lectiu que exportem. Hi ha
moltes infermeres i infermers que són fitxats directament a països com a Anglaterra
o a Finlàndia i que dóna fe de l‟alta qualificació que tenen aquests professionals.
I jo respecte a això vull llegir el que diu l‟Albert Tort que és el president del col·legi
oficial d‟infermers i infermeres de Barcelona. Ell diu que la prescripció d‟infermera
no l‟entenem com una competència nova com una competència innata dins de la
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professió. El que s‟ha de fer és regular-la per tal que qui l‟aplica ho pugui fer amb
les màximes garanties jurídiques i legals.
O sigui jo crec que queda molt clar el que és la prescripció d‟infermeria. Nosaltres
estem absolutament a favor i votarem a favor d‟aquesta moció.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 34, moció per donar suport a la vacunació com a mecanisme
de prevenció d‟infeccions ja eradicades. Hi votarem a favor.
Considerem que la vacunació ha aconseguit eradicar moltes malalties que
anteriorment patia la població i que encara pateixen a països on no tenen accés a
aquestes vacunes. Això no vol dir que defensem totes les vacunes però el
programa de vacunacions del que parlem ara, té una incidència molt positiva i
important a la població i sí que estem, li donem suport.
El que no defensem com sempre que parlem de drets i en concret de la sanitat és
que es faci negoci amb la nostra salut i per això demanem que aquesta vacunació
sigui sempre gratuïta, independentment de l‟any de naixement dels nens, perquè
ara mateix ens trobem que els nens nascuts a partir de 2015 n‟hi ha una sèrie de
vacunes que han de pagar. I és una discriminació respecte als nens que han nascut
abans. Llavors sobretot demanem això que sigui gratuïta tota la sanitat però en
aquest cas la vacunació també.
Altre aspecte que nosaltres considerem que hem de vigilar els poders públics, és
que l‟empresa farmacèutica no faci negoci a costa de la nostra salut i és molt
perillós deixar en mans dels mercats les decisions sobre la salut de la població. Per
això vigilem i sobretot informem a la nostra ciutadania per tal que puguin decidir i
tenir coneixement sobre els efectes que té a la salut qualsevol producte
farmacèutic. En tot cas, votarem a favor.
De la moció 35, la moció per refermar el compromís de l‟ajuntament de l‟Hospitalet
amb la llengua catalana, la votarem per punts. Nosaltres, a veure, primer fa una
exposició que diu que és una moció com a reacció de mocions presentades
anteriorment que expressa que mocions que s‟han presentat anteriorment amb una
única voluntat de crear un conflicte inexistent. Però continuen presentant mocions
sobre aquest tema. Llavors fem que el conflicte mai mori, nosaltres continuem
parlant d‟això.
El nostre grup municipal està fermament compromès amb el model d‟immersió
lingüística, ho hem defensat sempre i sí que creiem de veritat que cada mes parlem
d‟un conflicte que per a nosaltres sí que no existeix. I considerem que destinem
molt temps d‟aquest ple municipal a parlar d‟un conflicte que tots diem que no
existeix, però acabem parlant d‟ell. Com hem repetit molts cops, la ciutadania entén
les dues llengües, no n‟hi ha conflictes a l‟hora de la utilització d‟aquestes i per això
votarem els acords separats.
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Primer votarem l‟acord 1 i 2, els votarem en contra, perquè fa afirmacions amb les
que no estem d‟acord, parla d‟uns atacs, no estem d‟acord en el redactat d‟aquests
acords. I sí que votarem a favor del 3, 4 i 5, que són els que de veritat estan
defensant el model d‟immersió lingüística. En els punts 1 i 2, estan fent una
exposició d‟opinió sobre una situació que no compartim, i reconeix un risc de
trencament social que nosaltres no compartim. Nosaltres no podem votar a favor
d‟aquests dos punts, però la resta 3, 4 i 5 sí que els votarem a favor.
Essent les 22:55 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En cuanto a la moción número 33, la votaremos a favor, la 34 también, y en la 35,
como no podía ser de otra manera, tenemos que expresar de nuevo nuestra
sorpresa cuando se presenta una moción para afianzar el compromiso del
Ayuntamiento de l‟Hospitalet con la lengua catalana ¿acaso no lo tiene? ¿dónde no
está el Ayuntamiento de l‟Hospitalet? Yo creo que tiene ese compromiso. Bueno, y
cuando lee uno la moción se vuelve a sorprender permanentemente, se sorprende
uno. ¿Qué ofensiva contra el catalán? ¿A ver dónde está la ofensiva?
En Cataluña existen dos lenguas oficiales por no decir tres, como decía el Sr.
Coque, que puede ser. Mire usted, que las dos lenguas sean de uso normalizado,
eso yo no veo que sea una ofensiva. Contra el catalán ni representa un riesgo serio
de ruptura social, desigualdad y discriminación. Como dicen en su primer acuerdo,
yo cuando leo estas cosas es que sinceramente creo que estoy en otro país. No me
entero de ello, o yo no me entero de donde estoy viviendo, o de alguna manera no
percibo la realidad.
¿Acaso Convergencia respalda las posturas del llamado colectivo Koiné, que
siempre exige que sea en catalán la única lengua? ¿Está usted orgulloso Sr. Coque
de que esto pase dentro de ese partido que usted defiende que dicen el colectivo
Koiné qué tal, cuando usted dice que siente orgulloso de hablar las dos lenguas?
No. No está orgulloso ¿verdad? De ese colectivo no, porqué le reitero que está
pidiendo que solo sea la lengua oficial de Cataluña, solamente, el catalán.
¿No están de acuerdo? Bueno muy bien. Vamos ¿qué intentos de imponer el uso
del catalán hacemos nosotros aquí en este ayuntamiento? Si yo creo que más bien
todo lo contrario si ustedes, perdón del castellano, usted no ven lo que nos rodea.
Estamos rodeados de lengua catalana, que a mí no me molesta. Lo que pasa, lo
que echo en falta es al contrario. La defensa, que está en este momento, está
discriminado en este propio ayuntamiento del castellano.
Mire, hace poco presentamos una moción porqué hay una discriminación además
de ir contra la ley, en lo que es la señalización vial donde solamente está en catalán
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cuando la ley dice que tiene que estar en castellano también, por qué si no se
puede recurrir las multas y demás. Bueno pues mire usted, PSC, Ciudadanos y PP
pactan incluir el castellano en las señales en Lérida. Ya empiezan a tomar nota, no
estaríamos tan desencaminados.
Dese cuenta que el que sufre la discriminación en este momento cosa que nos
duele mucho porqué tengan en cuenta que el castellano es una lengua tan
universal que la hablan 500 millones de personas, fíjese usted lo bueno que es
protegerla y no enfrentarla con el catalán porqué yo no veo sinceramente, es que
no veo yo, que no haya compromiso en este ayuntamiento con la lengua catalana.
Es que me parece absurdo que a estas alturas pero Sr. Monrós no se enfade usted
conmigo. Pero es que tengo que decirle lo que pienso. Porqué a veces usted cree
que… yo no tengo sí Sr. Monrós entonces de alguna manera tengo que decirle que
me parece sinceramente que esto no está a la altura de su capacidad,
sinceramente. Yo lo veo a usted mucho más capaz sin duda para poner una moción
diciendo que afianzar el compromiso. Si ya lo tenemos afianzado. Si nadie
discrimina en este ayuntamiento la lengua. Es que yo creo que usted da para
mucho más, mucho más, estoy convencido. Estoy convencido. Con esto me
defrauda, sinceramente.
Mire, aquí está claro que lo que hicimos nosotros en este pleno que también tengo
que reprocharle al partido socialista que no votó a favor aunque tendrá que
reconocer que al final tendrá que hacer ese cambio. Estoy convencido que lo hará.
Tampoco le exigíamos que lo hiciera de la noche a la mañana. Pero se nos criticó
porqué era un ataque a la lengua catalana, cuando resulta que el partido socialista
en otros municipios ya lo ha aprobado y no se le caen los anillos en reconocer que
además de estar a favor en la ley pues es normalizar también, lo que hay que
normalizar ahora yo creo que más bien es el castellano que el catalán.
Mire ya lo he dicho mil veces y lo reitero: yo defenderé siempre la lengua catalana
porqué es mi lengua también aunque me expreso mucho mejor en castellano,
porqué ya le he dicho que me dieron la teta a mí cantándome las nanas en…, igual
que usted, por eso le digo que si usted decía Sr. Coque que si usted está orgulloso
de lo que hace el colectivo Koiné. ¿No? No están orgullosos. Me alegro que lo
admitan. O sea que ustedes reconocen que Cataluña tiene que tener dos lenguas
oficiales, el catalán y el castellano. Si cabe, tres.
Pero mire cuando se dice que hay que reafirmar compromisos cuando yo no veo
ninguna discriminación al contrario si veo alguna es en el castellano, sinceramente
pues no puedo más que verlo con sorpresa. Porqué lo que me rodea mire vamos a
hacer una cosa hagamos normal en las instituciones lo que es normal en la calle.
Yo no veo conflicto de las lenguas salvo que ustedes se empeñan en estar siempre
diciendo, haciendo victimismo de que el catalán está discriminado cuando no es
verdad. Y tienen que salir a defenderlo permanentemente cuando el catalán se
defiende por el sólo. Y ya le digo que yo me siento orgullosísimo de ver a mi nieta
con cuatro años y medio y cinco como habla catalán perfectamente. Muy bien. Y a
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mí eso me enorgullece, y no tengo porqué andar diciendo no, no, que tienes que
aprender más catalán, ya lo aprende de una manera natural.

Mire lo que hay que hacer es no tener, por eso estas cosas que hacen algunos
nacionalistas, que están hablando mucho de la defensa de la lengua catalana, y
luego después lo que hacen es lo que nosotros estamos proponiendo, llevar a sus
hijos a colegios trilingües, que aprendan catalán, castellano bien por qué es una
lengua que hablan 500 millones de personas, que te defienden muy bien el negocio
y en otras cuestiones, y el catalán desgraciadamente no lo hablan 500 millones de
personas, ojalá lo hablaran porqué sería mucho más potencial lingüístico Cataluña,
tener fíjese dos lenguas que las hablaran 500 millones de personas cada una, pues
fíjense si sería bueno.

Por lo tanto, yo creo que en su momento la normalización lingüística estuvo muy
bien, por qué sí es verdad y lo hemos reconocido aquí que hubo unos años durante
la dictadura que el catalán se quedó atrás y que el dictador pues bueno pues
impuso una lengua sobre la otra, cosa que nunca estuvimos de acuerdo. Por lo
tanto yo creo que ya es momento de quitarse los complejos y de una vez por todas
defender las dos lenguas en el plano de igualdad y sobre todo no enfrentarlas.

Mire tomen nota señores del PSC, no haya complejos también aquí. Voten en estos
plenos lo que yo estoy seguro que ustedes votarían pero no sé porqué complejo no
lo hacen, lo que han hecho estos compañeros suyos en otras ciudades. Me
sorprendió mucho su votación en contra de eso y sobre todo me sorprendió mucho
algún periódico nacionalista, ultranacionalista, que dijo que nosotros intentábamos
en este pleno enfrentar las lenguas. No señor, todo lo contrario. Siempre las
defenderemos.
Por lo tanto miren vamos a ver, para que vea, vamos a votar a favor del punto 1, 2 y
3, perdón del punto 4 y 5 y en contra del punto 1, 2 y 3. O sea para que vean que
no tenemos ningún complejo en reconocer que tenemos que defender el catalán
pero no hay que andar reafirmando el compromiso permanentemente. Dándole bola
a la cosa y esto ya te digo, otra vez vuelvo a lo mismo, estamos en víspera de unas
elecciones.
Pero si ya lo saben que ustedes defienden el catalán, ya lo sabe todo el mundo. Y
además que hacen muy bien. ¿Porqué tienen que estar con estas mociones aquí
que permanentemente nos hacen ver en lo que escriben en el cuerpo de la moción
cosas que no tienen nada que ver? ¿qué ofensivas hay contra el catalán? No hay
ninguna ofensiva contra el catalán en este ayuntamiento que yo sepa. Por tanto yo
creo que me he expresado bastante claro y sí les ruego que bueno que si ustedes
quieren, sigan poniendo esta moción cada seis meses y nosotros les diremos lo
mismo. Muchas gracias.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí. Jo em posicionaré respecte de les mocions número 33 i 34, d‟ambdues el grup
municipal socialista votarà favorablement. I sí que fer un, res una petita referència a
la número 33 en relació a la prescripció infermera. Dir que això, en tot cas, va en la
mateixa línea que la proposta de resolució sobre el mateix tema que el grup
parlamentari socialista va presentar el mes de gener i que fruit d‟això la pròpia
Generalitat també està en la línea de cercar mesures que dotin de seguretat jurídica
a les professionals i als professionals donada aquesta situació que s‟ha generat fruit
d‟aquest decret. Res més.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
En relació a la moció del tema de la llengua catalana, declarar-nos esgotats ja
mentalment, psicològicament davant de que constantment estem traient debats
aquí en el ple. Els uns i els altres diuen que aquest tema en el carrer no existeix, no
hi ha problema. És un conflicte que no és real ni existent, diu la moció. El Sr. Miguel
abans deia també que aquest problema no és en el carrer i no parem de portar
mocions respecte a aquest tema que diem tots que no hi ha cap problema al carrer.
Però clar, aquí s‟ha produït el miracle català i és que amb base a dividir les classes
populars i treballadores en els temes d‟identitat, amb els temes de la llengua, doncs
aconseguim convocar manifestacions per exemple en contra de les retallades on va
qui pateix les retallades i el govern que aplica les retallades.
I el mateix podríem dir doncs a nivell estatal quan no s‟ha pogut conformar un
govern que majoritàriament podria haver representat les forces populars i
d‟esquerres per temes d‟identitat. L‟objectiu acomplert plenament, fins i tot, un
conseller del govern anterior va dir que el miracle català consistia en haver pogut
aplicar unes retallades brutals i que no hi hagi contestació popular. Per qüestions
d‟argumentari d‟identitat, etcètera.
Nosaltres no tenim cap complex, nosaltres venim d‟una tradició. El Partit Socialista
ve d‟una tradició, ara torno a parlar de Marta Mata perquè el nostre partit està fent
homenatges a la Marta Mata perquè fa 10 anys que va morir i la Marta Mata, com el
Paco Candel que és l‟altre esquerra del PSUC, parlava d‟un sol poble. A mi el terme
d‟un sol poble potser ens grinyola una mica però no dividim al poble per qüestions
d‟identitat o qüestions de llengua i garantim l‟accés a la cultura i a la llengua de
tothom, que aquest és l‟esperit. I aquest és el nostre esperit.
Davant d‟aquesta moció el Sr. Jordi Monrós ha fet una intervenció que jo la podria
subscriure però el que no puc subscriure, o no podem subscriure com a grup que
hem tingut el nostre debat, és afirmacions que es fan en el punt primer i punt segon.
Rebutjar la politització que es fa constantment de la llengua. La politització de la
llengua es pot fer des d‟àmbits diferents. En un cas i en un altre. Perquè està
permanentment portant la bandera de la defensa de la llengua com si els altres no
la poguessin defensar, crec que és polititzar també. O es parla de perpetuar la
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discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants davant l‟intent
d‟imposar l‟ús del castellà a Catalunya, l‟intent però no s‟ha aconseguit. I per tant
estem parlant després de que perpetuem la discriminació legal. Jo considero que
els ciutadans catalanoparlants no pateixen cap discriminació perquè
afortunadament les polítiques d‟immersió que també defensa el Partit Socialista no
s‟han truncat. I per tant, no patim aquest situació de perpetuïtat permanent.
És una moció reiterada i ja diem que no s‟han de reiterar les mocions però es que
no veig cap diferència entre aquesta i altres que s‟han anat plantejant. Jo
personalment ja porto parlant de l‟immersió lingüística no sé quantes intervencions.
Ja estic cansat de defensar l‟immersió lingüística, no perquè no sigui una cosa
important sinó perquè no hem de tornar-nos a reiterar permanentment el nostre
compromís amb la llengua i amb la cohesió social dels ciutadans de Catalunya.
Però estem cansats de haver de mostrar permanentment el que pensem i estem
cansats, realment cansats. I bé, els populismes són de diferent signe però ens
entossudim en el mateix. Però hi ha un interès polític evidentment claríssim.
Per tot això inicialment havíem pensat de votar tot a favor per allò de dir, no siguem
sospitosos de no defensar l‟immersió lingüística, però entendran els meus
companys de grup que finalment hi hagut també algun posicionament en aquest
sentit, hem tingut el debat però jo crec que el punt primer i segon no afegeix res i
per tant el votaríem en contra i la resta els votaríem a favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la moció sobre la llengua, dir-li Sr. Miguel Garcia, que a mi m‟és
indiferent les persones que parlin l‟idioma català en el món, si són menys m‟és
igual, el defensaré sempre, com sempre he defensat el castellà.
Dubto que en aquest país, en tota Catalunya, hi hagi una sola persona que sabent
parlar el català no sàpiga parlar el castellà. Però al revés ja no ho dubto, ho
constato i precisament perquè aquest procés de normalització lingüística,
d‟immersió lingüística que en el seu moment es va portar a terme, molta gent que
pot estar en aquesta sala, o molts companys d‟escola en el meu moment,
precisament gràcies a aquestes coses van aprendre un idioma que en aquell
moment s‟usava poc i que durant mots anys va estar prohibit, com el Sr. Coque
Garcia ha dit.
Nosaltres mai prohibirem el castellà. A mi el castellà és un idioma que m‟agrada,
m‟agrada llegir en castellà. No tinc cap tipus de problema. El problema el tinc quan
hi ha persones que amb vehemència sempre diuen el que diuen i van posant
cosetes per fer les coses només en castellà. Vostès diuen que jo només ho faria en
català i és mentida. Torno a repetir mai prohibirem, mai farem el que ens han fet a
nosaltres. Aquesta és la pràctica del poble català, mai fer allò que t‟han fet, mai.
Perquè no l‟hem prohibit mai, mai. I si alguna vegada l‟hem prohibit, ve i m‟ho
explica.
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Una altra cosa és que intentem que la llengua que predomini en un certs llocs sigui
el català. Això és veritat. Això és veritat. Però vostè també va demanar que se li
fessin actes en castellà i crec que se li ha posat a disposició tot. Mai del que se li ha
demanat ho ha fet. Vostè en tot cas parla de Lleida perquè van fer un pacte de
govern i parlen d‟això. Em sembla molt bé. Però en aquest país torno a repetir no
conec encara ningú que parlant el català, no sàpiga parlar el castellà i en canvi
conec a molta gent que parla el castellà i no sap parlar el català. Per tant alguna
cosa deu passar. I per tant preservar això no passa res.
I torno a repetir, m‟és igual que el meu país tingui x milions d‟habitants i m‟és igual
que en el món hi hagi 500 milions que parlen el castellà. M‟és igual. N‟hi ha mil
milions de xinesos. M‟és igual. Jo defensaré sempre el meu idioma per molt petit
que sigui el meu país.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, Sr. Monrós, mire, sabe qué pasa, que a los castellanoparlantes nos
pasa exactamente lo mismo que les pasaba a ustedes, y con razón, en la época de
la dictadura. Sinceramente. Tenemos… sí, sí, nos pasa igual. Nos sentimos
oprimidos de ver de qué manera ustedes son capaces de negar por ejemplo, y le he
puesto un ejemplo antes, que las señales estén en castellano y en catalán.
Usted estaba muy satisfecho lo veía y no le decía nada y claro nos pasa igual.
Tenemos que hacer una defensa porqué ustedes nos obligan. En ese momento Sr.
Monrós nosotros nos pasa exactamente igual, nos sentimos discriminados y yo
entendía que ustedes se sintieran y por eso fui y los que digo que la normalización
lingüística no estuvo mal. Lo que pasa es que ahora es al revés. Y tenemos que
salir a defender una lengua que no haría falta, porqué, como le he dicho a usted, es
una lengua suficientemente importante para que la valoraran más de lo qué la
valoran.
Mire, tengo que decir otra cosa, Sr. Graells, sí que hay complejos, sí, siguen
habiendo complejos. Hombre, depende, hay quien tiene más grados de complejos o
menos, pero hay complejos, porqué el otro día lo demostraron ustedes. Aquí tenían
la posibilidad de haber votado a favor de algo que al final acabaran haciendo.
Porqué ustedes saben que estaba en desigualdad en la señalización vial, el catalán
con el castellano. Y no pedíamos que se quitara el catalán para poner el castellano,
pedíamos que se pusiera también el castellano. Y sobre todo porque es ley,
especialmente porque es ley, no era un conflicto lingüístico, y en cambio ustedes
votaron que no.
¿Por qué? ¿A qué obedece eso? ¿Está usted convencido de que no debe estar
también en las dos lenguas? Porque si no está convencido dígalo, dígalo. Pero
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votar una cosa a sabiendas que no es correcta y además va en contra de la ley, me
parece que obedece, cada uno que tenga el complejo que quiera. Pero yo puedo
pensar que es por algún tipo de complejo. Porque al final no le favorece para nada,
porque al fin y al cabo, donde estamos hay lo que hay. O sea, que tampoco me
parece muy inteligente, pero sí hay complejos, sí, y tanto que hay.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el bloc de CiU, passaríem a l‟últim bloc de la CUP-PA.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33, 34 i 35; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 33.-

EN DEFENSA DE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
del representant d‟ERC-AM, Sr. Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Donat que, el passat mes de desembre el govern del PP va publicar al BOE el Reial
Decret 954/2015 que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de
medicaments i productes sanitaris d‟ús humà per part dels infermers.
Donat que, aquest decret ha generat una forta polèmica entre el col·lectiu
d‟infermeria ja que posa en dubte la seva capacitat per a la indicació autònoma i la
prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris.
Donat que, els infermers prescriuen habitualment fàrmacs de prescripció mèdica tot
seguint protocols i guies de la pràctica clínica, és a dir, sense el diagnòstic ni la
prescripció prèvia del metge atès que es tracta de situacions que formen part de
l‟exercici professional de l‟infermeria.
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Donat que, el Reial Decret 954/2015 ha generat una forta inseguretat entre el
col·lectiu d‟infermeria atès que el nou text estableix al necessitat que un metge
“hagi determinat prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de
pràctica clínica i assistencial a seguir” impedint qualsevol actuació o decisió
infermera que no vagi acompanyada d‟una prescripció mèdica amb caràcter
individual, nominativa per a cada pacient i especificant clarament quin és l‟acte
infermer objecte d‟atenció.
Vist que, l‟aprovació d‟aquest decret s‟ha produït sense cap mena de diàleg amb els
actors implicats generant un fort rebuig del Consell de Col·legis d‟Infermeres i
Infermers de Catalunya i també dels sindicats implicats ja que suposa un pas enrere
en l‟autonomia dels professionals de la infermeria.
Donat que, la prescripció infermera suposa una eina important que agilitzar la presa
de decisions respecte el procés de salut del pacient tot ajudant a l‟optimització i
coordinació dels recursos del sistema públic de salut.
Donat que, a nivell estatal, el RD 954/2015 ha estat rebutjat pel Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería de España i tots els partits polítics menys el PP
han expressat en el marc de la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés
dels Diputats el refús d‟aquesta norma.
Vist que, el Govern de la Generalitat de Catalunya està treballant per mitigar els
efectes de l‟RD 954/2015 i en aquest sentit, la Direcció General d‟Ordenació
Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut ha aconseguit excloure
l‟administració de les vacunes de l‟àmbit d‟aplicació d‟aquest decret ja s‟ha
circumscrit la vacunació al marc de la salut pública i de les normes que l‟emparen.
Vist que, la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya ha aprovat la resolució
42/XI que recolza públicament la feina del col·lectiu infermer mostrant la confiança i
compromís en la seva aportació professional i insta el govern espanyol a derogar
l‟RD 954/2015 i a restablir el consens trencat en el marc del Consell Interterritorial
del Sistema Nacional de Salut.
Vist que, en aplicació d‟aquesta resolució, la Conselleria de Salut ha anunciat
l‟elaboració d‟un decret català que avali la capacitat del col·lectiu d‟infermeria per la
indicació autònoma i prescripció col·laborativa de medicaments i productes sanitaris
tot donant seguretat jurídica als infermers en l‟exercici de la seva activitat. Donat
que, aquesta regulació es realitzarà amb l‟acord dels col·lectius implicats garantint
la col·laboració entre metges i infermers i la qualitat assistencial.
Atès que, la nostra ciutat acull l‟Escola Universitària d‟Infermeria, situada al Campus
de Bellvitge de la Universitat de Barcelona i de llarga tradició i gran qualitat a més
de disposar a la nostra ciutat també de centres hospitalaris, d‟atenció primària i
sociosanitaris on treballen un gran nombre d‟infermers.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Manifestar el rebuig d‟aquest consistori al decret 954/2015, en la línia
mantinguda pel Parlament de Catalunya.
SEGON.- Sol·licitar tant al govern espanyol com a la Generalitat de Catalunya
l‟aprovació de normes que despleguin la prescripció infermera i que donin seguretat
jurídica als infermers en l‟exercici de la seva professió.
TERCER.- Garantir que tota norma en aquest àmbit compti amb el suport del
col·lectiu mèdic evitant l‟enfrontament entre professions sanitàries.
QUART.- Donar trasllat d‟aquests acords al Conseller de Salut, a la Directora
General d‟Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut, a
la presidenta de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya, a la presidenta
del Consell de Col·legis d‟Infermeres i Infermers de Catalunya, a la secció de Salut
de l‟Ajuntament i als Centres d‟Atenció Primària de la ciutat.
MOCIÓ 34.- PER DONAR SUPORT A LA VACUNACIÓ COM A MECANISME
DE PREVENCIÓ D’INFECCIONS JA ERADICADES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant d‟ERC-AM, Sr. Jorge García i Muñoz; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

Donat que, la vacunació massiva ha eradicat algunes malalties infeccioses arreu del
món, com la verola, o reduir al nostre entorn en un 95% els casos de xarampió, tos
ferina o diftèria, i que aquesta eradicació pot ser reversible si no es manté un índex
adequat de cobertura vacunal de la població.
Atès que, amb la vacunació l’organisme queda preparat davant d’una futura
infecció, evitant que el subjecte pugui contraure la malaltia, sempre entesa com una
mesura preventiva i no curativa.
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Vist que, les vacunes només són efectives si s’assoleixen cobertures de població
elevades (al voltant del 90%) i que com més baix és l’índex de cobertura més baixa
és l’efectivitat de les vacunes.
Donat que, la vacunació no només evita de possibles infeccions a la població sana,
sinó que també protegeix persones immunodeprimides (trasplantats, pacients
crònics, usuaris de corticosteroides, seropositius, etc.), creant l’anomenat efecte
ramat.
Vist que, ara fa poc més d’un any un nen de 6 anys d’Olot que no va seguir el
programa de vacunació va contraure diftèria, malaltia eradicada des de fa més de
30 anys, mentre que els seus companys de classe vacunats no van infectar-se.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el suport d’aquest consistori amb els programes de vacunació
del Servei Català de la Salut que es realitzen periòdicament a les escoles de la
ciutat.
SEGON.- Estudiar la realització d’una campanya de sensibilització sobre els
beneficis de la vacunació, amb la col·laboració de la secció de salut pública
d’aquest Ajuntament, els centres d’atenció primària, les escoles i les AMPAS de
l’Hospitalet.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, a la secció de Salut de l’Ajuntament, a la Direcció
d’Atenció Primària Costa de Ponent, i als col·legis i AMPAS de la ciutat.
MOCIÓ 35.- PER REFERMAR EL COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET AMB LA LLENGUA CATALANA.
Donat que, Catalunya disposa d‟un model educatiu i lingüístic que, en els més de
trenta anys que fa que funciona, s‟ha demostrat que és un èxit des del punt de vista
pedagògic i social.
Donat que, aquest model garanteix el coneixement equivalent del català i del
castellà i garanteix, sobretot, la cohesió social i la igualtat d‟oportunitats per a tots
els alumnes de Catalunya independentment de la llengua i l‟origen de cadascú.
Atès que, el Consell Educatiu de l‟Hospitalet va emetre un acord al 2014 on
s‟afirmava que el model d‟immersió lingüística que actualment s‟aplica a les
escoles, és un model d‟èxit amb més de 30anys de trajectòria i que s‟ha demostrat
eficaç alhora d‟aconseguir millorar les capacitats lingüístiques en les dues llengües
oficials.
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Atesos els resultats en les proves d‟avaluació fetes pel Ministeri d‟Educació o durant
les proves de la selectivitat, que donen com a resultat que el nivell de coneixement
del castellà per part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l‟Estat, fet
que demostra el ple coneixement d‟ambdues llengües.
Donades les mocions presentades per alguns partits polítics d‟aquest consistori,
amb l‟única voluntat de crear un conflicte inexistent sobre l‟ús de la llengua catalana
a l‟administració i la immersió lingüística a les escoles.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat el punt PRIMER amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i amb 5 vots a favor del representant d‟ERC-AM, Sr. Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i
discriminació que suposa les ofensives contra el català, així com rebutjar la
politització que constantment es fa de la llengua i d‟un conflicte que no és real ni
existent.
b) Ha estat rebutjat el punt SEGON amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i amb 5 vots a favor del representant d‟ERC-AM, Sr. Jorge García i Muñoz; del
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representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d‟imposar l'ús del
castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques,
fets que perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans
catalanoparlants a l‟Estat espanyol.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del representant d‟ERC-AM,
Sr. Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
6 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; i dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
TERCER.- Refermar el compromís de l‟Ajuntament amb el model català
d‟immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi
avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la formació de qualitat
dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI,
amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d‟origen.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant d‟ERC-AM, Sr. Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
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QUART.- Reafermar el compromís de l‟Ajuntament amb la plena normalització
de la llengua catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la
seva relació amb la ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot
l‟àmbit lingüístic català.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del
representant d‟ERC-AM, Sr. Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat a la Coordinadora d‟Associacions per la Llengua, al
Centre de Normalització Lingüística de l‟Hospitalet, a l‟Òmnium Cultural de
l‟Hospitalet i a totes les entitats culturals i a les escoles de la ciutat.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
Donat que, Catalunya disposa d‟un model educatiu i lingüístic que, en els més de
trenta anys que fa que funciona, s‟ha demostrat que és un èxit des del punt de vista
pedagògic i social.
Donat que, aquest model garanteix el coneixement equivalent del català i del
castellà i garanteix, sobretot, la cohesió social i la igualtat d‟oportunitats per a tots
els alumnes de Catalunya independentment de la llengua i l‟origen de cadascú.
Atès que, el Consell Educatiu de l‟Hospitalet va emetre un acord al 2014 on
s‟afirmava que el model d‟immersió lingüística que actualment s‟aplica a les
escoles, és un model d‟èxit amb més de 30anys de trajectòria i que s‟ha demostrat
eficaç alhora d‟aconseguir millorar les capacitats lingüístiques en les dues llengües
oficials.
Atesos els resultats en les proves d‟avaluació fetes pel Ministeri d‟Educació o durant
les proves de la selectivitat, que donen com a resultat que el nivell de coneixement
del castellà per part dels alumnes catalans és superior al de la mitjana de l‟Estat, fet
que demostra el ple coneixement d‟ambdues llengües.
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Donades les mocions presentades per alguns partits polítics d‟aquest consistori,
amb l‟única voluntat de crear un conflicte inexistent sobre l‟ús de la llengua catalana
a l‟administració i la immersió lingüística a les escoles.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Refermar el compromís de l‟Ajuntament amb el model català d‟immersió
lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la
seva contribució a la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint
en compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que
compta amb més de 100 llengües d‟origen.
SEGON.- Reafermar el compromís de l‟Ajuntament amb la plena normalització de la
llengua catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva
relació amb la ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l‟àmbit
lingüístic català.
TERCER.- Donar trasllat a la Coordinadora d‟Associacions per la Llengua, al Centre
de Normalització Lingüística de l‟Hospitalet, a l‟Òmnium Cultural de l‟Hospitalet i a
totes les entitats culturals i a les escoles 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 36 i 37, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
El grup municipal de la CUP - Poble Actiu hem decidit presentar aquesta moció, la
36, en suport al “Sindicato Andaluz de Trabajadores” i al seu militant Andrés
Bódalo, per fer visible la lluita compartida pels pobles andalús i català per un futur
digne, per la justícia social i les llibertats i en defensa dels nostres drets com a
poble i com a classe treballadora.
Així mateix, volem denunciar que l‟Andrés Bódalo ha estat empresonat per motius
polítics i el seu procés judicial ha estat ple d‟anomalies jurídiques. Des de la CUPPoble Actiu de l‟Hospitalet exigim la llibertat immediata de l‟Andrés Bódalo i que
s‟aturi la repressió contra el SAT.
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Proposem al Ple de l‟Ajuntament que manifesti el seu rebuig a la condemna
imposada per l‟Audiència Provincial de Jaén contra el sindicalista Andrés Bódalo
Pastrana, per desproporcionada i injusta.
Així mateix, proposem al Ple de l‟Ajuntament que expressi el seu desacord amb el
cessament d‟Andrés Bódalo Pastrana com a regidor a l‟Ajuntament de Jaén. Ho
considerem una vulneració dels drets fonamentals i un atemptat al principi de
legalitat atès que no existeix una vinculació entre el delicte que se li atribueix a
Bódalo i el càrrec públic que ostentava a l‟Ajuntament.
La 37 intentarem llegir-la el més ràpid possible per a l‟aprovació d‟aquest nou
reglament.
Atès que la participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la
pràctica democràtica. L‟actual manera d‟entendre la democràcia i la forma d‟exercir
la política han provocat un allunyament progressiu dels ciutadans vers les
institucions.
Atès que la participació i la implicació dels veïns/es en els afers públics permet
aprofundir la democràcia i en l‟àmbit local hauria d‟esdevenir l‟eina que possibilités
decidir, dia a dia, quina és la ciutat que volem. Els ajuntaments, com a institució
més propera als ciutadans, tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest
sentit. Entenem que per tal d'aprofundir en la pràctica de la democràcia i implicar
als nostres veïns/es en els afers locals cal impulsar i dotar l'Ajuntament d‟unes
normatives i reglaments que permetin la intervenció dels ciutadans i entitats en la
política municipal.
Atès que el Ple municipal hauria d‟exercir com a màxim òrgan representatiu i de
presa de decisions del municipi. Tanmateix, entenem que per progressar en la
radicalitat democràtica del nostre municipi i de la societat en general, cal plantejar la
possibilitat d‟anar més enllà de delegar la responsabilitat als grups municipals.
Donat que al Ple municipal es proposen, debaten i aproven accions que
repercuteixen en el dia a dia de la vida local, entenem que caldria obrir el
funcionament d‟aquesta institució per tal de permetre que els veïns/es i les entitats
hi puguin participar d‟un manera més activa i directa.
Atès que el Ple de 25 d‟octubre de 2011 va aprovar inicialment El Reglament
Orgànic del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. I que el mateix Ple en sessió
ordinària del 20 de desembre de 2011, va resoldre les al·legacions presentades i va
acordar aprovar definitivament el reglament.
Atès que segons l‟Article 1. del TITOL PRELIMINAR.- DISPOSICIONS GENERALS
del Reglament Orgànic del Ple: - Objecte i naturalesa jurídica del present reglament.
Aquest reglament, de naturalesa orgànica, té per finalitat establir l‟estatut dels
membres de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, l‟organització i funcionament
del Ple municipal, de les Comissions del Ple, de la resta d‟òrgans complementaris,
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tot això com a desenvolupament de les previsions contingudes als articles 122.3 i
123 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les Bases de règim local.
Atès que la nova composició del Ple de l‟Ajuntament, sorgida de les eleccions
municipals del passat mes de maig de 2015, ha configurat un nou consistori amb 7
grups municipals (8 inicialment). I tenint en compte que el Reglament Orgànic del
Ple vigent actualment, es va redactar i aprovar amb una composició del Ple
totalment diferent (5 grups municipals).
Atès que l‟actual composició del Ple, dinàmica dels grups municipals i normativa
reguladora de la participació als Plens municipals, no donen resposta a la nova
realitat política de la ciutat i no generen cap interacció amb els veïns/es de la ciutat.
Atès que les entitats de la ciutat que volen fer preguntes al Ple, per tal d‟introduir-hi
debats i/o qüestions relacionades amb la ciutat, han d‟esperar a l‟última part del ple
per fer-ho, segons l‟actual Reglament Orgànic del Ple aprovat definitivament el 20
de desembre de 2011.
Donat que els plens d‟aquesta legislatura estan durant de mitjana, unes 6 hores i
que per tant, la part de les preguntes de les entitats al ple, tindrien lloc sobre les
23h.
Atès que des de l‟inici de la present legislatura, en els últims 12 plens ordinaris,
només 1 entitat de la ciutat ha presentat 1 pregunta al ple.
Donat que des de l‟inici de la legislatura, des del Grup Municipal de la CUP-PA,
hem sol·licitat en reiterades ocasions l‟inici d‟un procés participatiu per a la redacció
d‟un nou Reglament Orgànic del Ple i d‟un nou Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana. Sempre amb la voluntat que aquests reglaments permetin establir i
desenvolupar mecanismes que ampliïn el caràcter democràtic i participatiu del
nostre Ajuntament.
Atès que segons l‟article Article 63 del Reglament Orgànic del Ple, la Comissió
Especial de Suggeriments i Reclamacions és òrgan d‟existència obligatòria,
conforme determina l‟art.132 de la 7/85, del 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Regim Local i que és a aquesta comissió a qui li correspon dur a terme la defensa
dels drets i interessos dels veïns/es davant l‟administració municipal.
Atès que el procediment, règim de funcionament i règim jurídic de la Comissió
Especial de Suggeriments i Reclamacions, inclosa a l‟article 63 del Reglament
Orgànic del Ple, no s‟han desenvolupat des de la seva aprovació el 20 de desembre
de 2011 i que des d‟aquesta data mai s‟ha convocat l‟esmentada comissió.
Atès que la composició nominal de la Comissió Especial de Suggeriments i
Reclamacions va ser aprovada segons decret d‟Alcaldia - Presidència núm.
9800/2015, del passat 9 de desembre de 2015.
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És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d‟Unitat Popular
– Poble Actiu de l‟Hospitalet de Llobregat, proposa al Ple l‟adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Iniciar en el termini de 2 mesos, el procés de modificació del redactat de
l‟actual Reglament Orgànic del Ple. Presentant als diferents grups municipals, un
programa detallat d‟aquest procés de modificació de l‟esmentat Reglament.
Segon. Abans de finalitzar el 2016, portar al Ple la proposta de modificació del
Reglament Orgànic del Ple, per la seva aprovació inicial, iniciar el procés
d‟informació pública, al·legacions i aprovació definitiva.
Tercer. Que l‟esmentat programa de treball compti amb un procés de participació
ciutadana, que faciliti als veïns/es poder aportar-hi propostes per a la redacció del
nou Reglament Orgànic del Ple. Així com el compromís del govern, d‟assumir
aquestes propostes.
Quart. Informar a les associacions locals i a la ciutadania, a través del registre
d‟entitats i dels mitjans adients de què disposa l‟Ajuntament, de l‟adopció de l‟acord
tercer.
Cinquè. Una vegada aprovada definitivament la modificació del reglament fer-ne
màxima difusió i informar, mitjançant una convocatòria pública oberta, a tota la
ciutadania i entitats per exposar-los les possibilitats que oferirà el nou Reglament
Orgànic del Ple, animant-les a fer-ne ús.
Sisè. Donar trasllat de la moció a tots els grups municipals, al Consell de Ciutat i a
la Federació d‟Associacions de Veïns de l‟Hospitalet.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (RNA)
Respecte a la moció en suport al Sindicato andaluz de trabajadores i el seu militant
injustament empresonat, Andrés Bódalo, votarem a favor.
I la moció per a l‟aprovació d‟un nou reglamento orgànic del ple de l‟ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat, tenint en compte que el calendari que es proposa a la
moció és totalment impossible que es compleixi. Que l‟inici d‟aquest reglament és
una cosa que s‟ha parlat molts cops ja en aquest ple i que és competència de la
Junta de Portaveus on els grups que tenen representació allà poden proposar l‟inici
d‟aquest reglament, votarem en contra.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (RNA)
A favor de la 36 i en contra de la 37.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció 36, com que no tenim la informació suficient sobre aquest
posicionament d‟un tema jurídic i tal, ens abstindrem.
Quant a la moció 37 li donem suport. Entenem que ja ho portàvem parlant durant un
any. Que el ple com ja poden comprovar s‟allarga i si comencem des de la Junta de
Portaveus a les 4 de la tarda i acabem a les 12 de la nit, aquí fem una jornada quasi
de 8 hores en debats a vegades estèrils. Hi ha una part que jo ja entono el mea
culpa. Que independentment del reglament nosaltres també hi aportem; un mal
reglament i un mal comportament fan un desastre al final. Però a veure si som
capaços de canviar el reglament i de canviar el comportament i tenim les coses
millor. Jo, en tot cas, vull dir que ho votem a favor perquè creiem en que ho hem de
fer més àgil, més dinàmic i que segurament si el procediment és més bo i hi posem
de la nostra part aconseguirem un millor funcionament de futur.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Votarem a favor de la moció número 36 i també de la moció número 37.
Sobre el tema dels reglaments, des de l‟inici de la legislatura ja es va manifestar en
juntes de portaveus doncs que havia que reformar-los que coincidíem doncs que
tant el reglament orgànic del ple com el reglament de participació ciutadana doncs
havia de participar-los, actualitzar-los, millorar-los per tal de poder desenvolupar
millor la participació ciutadana de les entitats, dels veïns i també millorar lo que
seria els consells de districte o el consell de ciutat.
Hem vist que durant aquest any, l‟equip de govern no ens ha convocat en una
reunió per poder iniciar aquest tipus de treball. Jo personalment en diferents plens
quan hem parlat de temes de participació he reclamat també doncs que es posés
en marxa doncs aquesta comissió. I creiem doncs que aquesta moció és oportuna
perquè sí que estem d‟acord en que s‟ha de fer aquesta modificació dels diferents
reglaments però l‟equip de govern en cap moment s‟ha posat o ha convocat una
reunió per a posar fil a l‟agulla.
Per tant, entenem doncs que aquesta moció o qualsevol altra moció que vagi en
aquesta línea, doncs li donarem suport i també doncs esperem doncs que aquesta
reforma dels diferents reglaments es pugui fer el màxim efectiu en el període de
temps perquè ja portem com aquell qui diu més d‟un any de legislatura. I
necessitem doncs tenir un reglament de participació ciutadana i una modificació
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també del que seria el ROM per millorar la participació de les diferents entitats i
veïns en aquest ple.

SR. MARTIN HERMOSÍN (PP)
Gracias. En principio, sobre la 36 votaremos en contra por qué pensamos que
políticamente no nos debemos inmiscuir en las decisiones judiciales.
A parte, este hombre tan pacífico ya acumula más de dos o tres condenas por actos
violentos y uno no le acusa de nada en este acto pero lo cierto es que en otras
ocasiones ha llevado la protesta social fuera de los límites pacíficos.
En cuanto a la segunda, apoyaremos el primer y segundo punto pero no
apoyaremos el resto porqué no compartimos la filosofía de los mismos.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecto a la moción número 36, nosotros votaremos a favor como hija, como
nieta, como familiares digamos que tengo todavía que son jornaleros del campo.
Conozco muy bien lo que es las dificultades digamos de encontrar peonadas, de
poder vivir digamos de los jornales, de desplazarse, de muchas…, en una tierra de
latifundios, en una tierra donde resulta con mayor dificultad poder desarrollar una
vida más o menos normalizada. Existen muchos tópicos que no son lo más
adecuado ni lo más correcto en cuanto a digamos lo que pasa en aquellas tierras. Y
lo que suele pasar es que personas que están defendiendo los derechos de la
mayoría sufren este tipo de represiones y es absolutamente injusto. Y nosotros por
eso vamos a votar a favor de esta moción, por supuesto.
Respecto al reglamento, a un nuevo reglamento orgánico del pleno del
ayuntamiento, ya en la primera, creo que en la primera reunión que tuvimos de
junta de portavoces, ya se puso de manifiesto la necesidad de cambiar algunas
cosas, sobre todo y especialmente lo que es referente a las entidades.
No era digamos de recibo que las entidades tuvieran que esperarse a que nosotros
termináramos de debatir todo lo que normalmente debatimos con lo que se están
alargando estos plenos, para poder intervenir. De hecho la única entidad que ha
hecho digamos intervención en este pleno me parece que fueron a las 11 de la
noche que pudo al fin intervenir.
Ha sido en numerosas ocasiones hemos intentado no desde la junta de portavoces
pues reunirnos y creo que quedó encargado de reunirnos el Sr. Fran Belver que era
el portavoz del PS. Y sí ha pasado un año y en algún momento s‟ha de posar fil a
l‟agulla y yo creo que toca ya y evidentemente votaremos a favor.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. En cuanto a la moción 36 se posicionará Rainaldo y en la 37 nosotros mire
puedo adivinar lo digo porqué claro me viene a la cabeza conversaciones antiguas
al principio de estar, empezar en el ayuntamiento. Y puedo adivinar igual me
equivoco pero vamos a jugárnosla, lo que va a votar el Partido Socialista, viendo lo
que ha votado el Sr. Rafa. ¿Sabe por qué? Porqué al principio el Sr. Rafa decía,
estaba con nosotros en que tenía que haber un reglamento más participativo y que
había que cambiarlo y que tal. Y ha votado, he entendido que ha votado usted en
contra. ¿Por qué ha cambiado? Ah pero entonces ¿por qué decía antes que sí?,
que quería un reglamento nuevo más participativo y tal. Luego me lo explica a ver si
lo entiendo. Pero pudo adivinar eso y sino a ver si me equivoco, ojalá me equivoque
y ustedes también voten a favor. Ojalá.
En cualquier caso, nosotros votaremos a favor, porqué así nos creemos lo que
decíamos al principio y ahora. Y se puede cambiar, se puede cambiar de idea, pero
es que no lo entiendo. Puedo entenderlo, pero no lo quiero entender, no me acaba
de entrar. De alguna manera lo que le he dicho otras veces, y no quiero que se
sienta acosado, es simplemente constatar una realidad, me extraña porqué de
verdad que las ideas perderlas por el camino tan fácil y todas una detrás de otra, a
ver si mantienen alguna, por favor. Bueno, lo dicho, votaremos a favor, porqué
nosotros sí nos creemos lo que dijimos al principio, y algún día podemos cambiar,
pero lo explicaremos. Muchas gracias.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. En relación con la moción de apoyo al sindicato
andaluz de trabajadores y al militante Andrés Bódalo me gustaría explicar nuestro
posicionamiento en relación con la parte resolutiva que es la qué importa.
En principio la moción no es de apoyo al sindicato andaluz que no aparece en
ningún sitio en la parte resolutiva. Es en apoyo al Sr. Bódalo. Y a mí me gustaría
recordar algunos datos.
Es decir, el Sr. Bódalo junto con otras 17 personas fueron procesadas por atentado
a la autoridad y desordenes públicos. La audiencia provincial de Jaén condenó al
Sr. Bódalo y a tres personas más, que no aparecen en ningún sitio, que también
eran del sindicato. Pero bueno. Y exculpó a 13 personas. El Sr. Bódalo supongo
que usted estarán preocupados y lo dicen en el punto primero, por qué entienden
que era…, la pena que le impusieron al Sr. Bódalo es desproporcionada, injusta y
está llena de anomalías jurídicas.
Yo me he tomado la molestia de leerme la sentencia. Es posible que incluso
pudiera llegar a la misma conclusión que ustedes pero ¿sabe qué pasa? que la
sentencia acaba con la posibilidad de interponer recurso de casación y es que a la
procuradora del Sr. Bódalo se le pasó el plazo para presentar recurso de casación.
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Claro, entonces es imposible entrar en valorar si es desproporcionada o es injusta.
Ustedes están haciendo una valoración política, no jurídica.
En relación con el punto segundo y por eso votamos en contra de todos los puntos.
En relación con el punto segundo instar al pleno del ayuntamiento, perdón que el
pleno del ayuntamiento inste a la audiencia provincial a que deje sin efecto, que
deje libre de cargos y en libertad al Sr. Bódalo. Mire oiga, el ayuntamiento no puede
pedir a ningún tribunal que haga algo diferente a lo qué ha sentenciado. Está
pidiéndole que cometa un delito. Claro, es que es un poquito absurdo, un poquito
bestia.
Y en relación con que el pleno del ayuntamiento de l‟Hospitalet exprese su
desacuerdo en el cese del Sr. Bódalo como regidor del ayuntamiento de Jaén,
hombre es que es una consecuencia de la sanción de la pena que le han impuesto.
Y la pena que le han impuesto si se fijan ustedes es, y por eso aparece en esta
moción solo el Sr. Bódalo, las otras tres personas se las condena a un año y al Sr.
Bódalo le hubieran condenado a un año de reclusión pero lo que pasa es que tenía
antecedentes, tenía un agravante que era la reincidencia. Porqué había sido
condenado en sentencia firme por haber agredido a un policía nacional. Claro, eso
le convirtió la pena de un año, necesariamente en aplicación del código penal, en
una pena de tres años y medio. No es que sea desproporcionada es lo que dice el
código penal. Y nada más que decir, muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí Sra. Alcaldessa. Yo me posicionaré sobre la moción 36 y el compañero Manolo
Brinquis lo hará sobre la 37.
Yo seguiré el hilo que ha dejado el Sr. Rainaldo Ruiz, porqué claro quan parlem de
la proposta que ens porteu a sotmetre a votació del Ple, clar, sembla si ens quedem
amb l‟impacte, el que dèiem és desproporcionat, tenen allà un rifi-rafe a la porta de
l‟ajuntament i acaba un senyor condemnat a tres anys i mig. Si aquest és l‟ímput
això és desproporcionat.
El que passa és que jo també m‟he pres la molèstia de llegir-me la sentència i,
home..., és curiós, és curiós el que dèiem, que hi ha una dotzena de persones que
havien participat que no tenen cap condemna, que en el..., i a més queda
expressament dit “por tales motivos procede a absolver libremente a todos los
acusados del delito de desordenes públicos”. El jutge diu que en cap cas es pot fer
la condemna per la manifestació ni per la sentada, ni per res de tot això.
El que sí que acaba dient a la pròpia sentència, diu: “nos encontramos con datos
objetivos de carácter periférico que confirman la realidad del testimonio, en este
sentido destacamos que en el informe del instituto médico que transcribe la
sintomatología en dónde se describe la contusión y hematoma perfectamente
compatible con el relato de los hechos. Tanto la declaración del concejal agredido
como de la declaración de todos y cada uno de los agentes de la policía local y la
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guardia civil que depusieron en el acto de la vista se desprende sin género de
dudas que se produjo un acto de acometimiento físico contra el aludido concejal”.
Clar, pot haver-hi un contubernio judeo-masónico contra el Sr. Bódalo, que el volien
condemnar, però sembla una mica difícil que tothom declari el mateix i que a més a
més les evidències físiques també ho corroborin.
I el Sr. Rainaldo Ruiz deia: no és que a més a més tenia una condemna, havia
tingut una condemna per agredir a un policia a Sevilla en el 2005. I va tenir una altra
condemna per trencar els aparadors en una manifestació en l‟any 2002 a Úbeda. I
una falta de lesions per uns incidents el 2014 a Jaen. És l‟acumulació de tot això
que el fa que acabi rebent una condemna de tres anys i mig. Per tant, nosaltres
votarem en contra d‟aquesta moció.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte a la moció 37 ens posicionarem en contra i el que sí que volem es
demanar, instar a la Junta de Portaveus doncs que s‟iniciï el procés doncs per
intentar millorar el reglament orgànic municipal i llavors si el que s‟ha de fer és que
les entitats doncs participin abans doncs que es proposi la Junta de Portaveus i que
s‟apliqui.
Tampoc no podem obviar el tema del ple municipal sinó tenim en compte el ple, el
consell de ciutat i els consells de districte. És a dir, on ha de ser l‟espai natural de
les entitats, a banda del ple que també poden participar evidentment, és el consell
de ciutat i els consells de districte. Per tant explicar tot sense l‟altra banda doncs no
té gaire sentit. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha alguna... Sí, Sra. Secretària, quedaria, com quedaria el resultat? Hi
ha un empat en els apartats 1 i 2. Molt bé i s‟ha de repetir la votació. Hi ha cap
canvi en sentit del vot? No crec. No hi ha cap canvi. Per tant, doncs en el mateix
sentit que el grup socialista. Molt bé, no sé si hi ha cap intervenció més. Un moment
Sr. Gimenez, perdó, perdó, sí, té raó.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Simplement no volia, no era la nostra intenció llegir l‟íntegre, el redactat integre de
la moció. Bé, és el que farem, intentarem llegir les parts que responen d‟alguna
manera a algunes de les intervencions que s‟han fet, jurídiques moltes d‟elles.
Nosaltres fem una moció política com la majoria de grups, portem una moció
política en aquest ajuntament, no portem una moció jurídica.
Andrés Bódalo, militant del SAT i regidor de l‟ajuntament de Jaén, ha estat batallant
al carrer juntament amb altres activistes socials i treballadores defensant un futur
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digne pel camp andalús. A Andalusia milers de jornaleres viuen en una greu
situació de precarietat i pobresa ja que l‟accés a la terra és gairebé impossible. El
50 % de la terra cultivable es troba en mans del 2 % de propietaris cacics. El
sistema de treball conegut com els “tajos” dificulta molt l‟accés al subsidi agrari als
treballadors i treballadores eventuals del camp, que han de provar haver fet un
mínim de 35 peonades per accedir a les prestacions, amb independència del nivell
de producció del camp, que pot variar en funció de clima cada temporada i que en
moltes ocasions dificulta poder complir amb el mínim de les 35 peonades
treballades sobretot en anys de males collites.
L‟any 2012 va ser un d‟aquests anys de collites dolentes, aleshores el SAT va exigir
la retirada del requisit de les peonades i es va realitzar una campanya de
mobilització. Quasi mig centenar de jornalers i jornaleres es van tancar a la casa
municipal de la cultura de Jódar per exigir la retirada dels requisits i un pla especial
de feina rural. La resposta de l‟ajuntament de Jódar va ser enviar la guàrdia civil per
a desallotjar les treballadores, malgrat la reiterades peticions de reunió realitzades
per jornalers i jornaleres a l‟equip de govern. Després del desallotjament les
jornaleres van anar a les portes de l‟ajuntament a protestar i es va produir una
topada pacífica, on en cap moment i va haver cap agressió. Mesos després, Andrés
Bódalo va ser denunciat pel PSOE per agressió al tinent d‟alcalde, un fet
rotundament fals, corroborat per centenars de testimonis i pel mateix atestat de la
guàrdia civil.
Andrés Bódalo es troba ara mateix empresonat, acusat injustament d‟una agressió
que no va cometre, i fa front a una condemna de tres anys i mig de presó en un nou
intent de criminalitzar la protesta social i la lluita per un futur digne, per als milers de
treballadors i treballadores del camp d‟Andalusia. Gràcies.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (RNA)
Seré breve. Sr. Miguel García, en este caso, en este preciso caso, en el tema del
reglamento, yo entiendo que se tiene que hacer un nuevo reglamento igual que lo
entendía antes. Lo único que he apelado es que lo haga el órgano que lo tiene que
hacer. Más que nada porqué también entiendo además, que el reglamento que hay
actualmente tiene un trato algo discriminatorio con los regidores no adscritos de
este ayuntamiento. Con lo cual en eso sí que estoy totalmente a favor, lo único que
apelo es que la gente que tiene que impulsar, que son los portavoces de los grupos
municipales, lo hagan.
Cuando usted habla que yo cambio de idea, yo no cambio de idea. Cuando hemos
empezado el tema de las mociones y hemos hablado del PDU, nosotros hemos
propuesto hacer una consulta ciudadana del PDU, que ustedes también decían.
Ustedes eran los que decían de hacer la consulta ciudadana pero desde el minuto
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cero. Y usted ha puesto en duda la intención de una consulta ciudadana cuando
creo que la intención de una consulta ciudadana solo es una.

Porqué yo en mis ideas, que no cambio, yo me puedo equivocar o no y por eso en
la responsabilidad que tengo, en el cargo que tengo, apelo a la participación
ciudadana porqué yo en mis ideas me puedo equivocar. Yo no cambio de idea, hay
otros, y eso sí que es algo demostrado, que lo que sí que pueden cambiar es de
partido político.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. És sobre la participació ciutadana i la modificació del reglaments. Des de la
primera junta de portaveus que es va fer, s‟ha demanat que es creï els mecanismes
necessaris per modificar el reglament i nosaltres entenem que ha de ser el govern
qui ha de convocar. Si hem de ser els portaveus, doncs demà mateix per nosaltres
ja es pot convocar aquesta reunió i sinó ho convoca el govern doncs ho
convocarem la resta de portaveus de grups municipals però portem des de la
primera reunió de portaveus dels grups municipals demanant la modificació del
reglament i entenem això, que si el govern, i si el govern no convoca aquesta
reunió, doncs la convoquem els diferents portaveus i fiquem també els mecanismes
per posar-lo en marxa.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo quería preguntar qué problema hay en hacer un reglamento nuevo para que
podamos, que discurra mejor el pleno y que pueda participar más la gente.
La verdad es que no lo entiendo, no me cabe… Yo pensaba que esta moción que
sería como fácil. Sería una de las Marías de la noche porqué yo creo que todos
estamos más o menos de acuerdo en que nos tenemos que dotar de mecanismos
ágiles y eficaces para poder hacer lo que estamos haciendo hoy aquí. No lo
entiendo y además cuando hemos reiterado todos. Llevamos un año, desde la
primera junta de portavoces y recayó sobre el Sr. Belver que es el portavoz del
partido socialista convocarlo y no ha habido manera. Entonces qué problema hay
con este reglamento, es la pregunta de la noche.
Y respecto al Sr. Bódalo. Bueno. Yo lamento muchísimo digamos las
consideraciones que se han hecho aquí. Yo creo que esta persona está luchando y
peleando por los derechos de todos y la dignidad de gente que está, pero que muy
tirada, por aquellos campos de Andalucía. Yo creo que no se conocen las
realidades que hay allí y no se pueden entender desde aquí lo que está pasando
allá y como se vive.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, la verdad, no es cierto lo que usted dice. Sinceramente, no me lo puedo
creer, porqué yo le he escuchado a usted decir lo que ha dicho y ahora veo que
dice lo contrario. Además me congratulo de haber ganado la apuesta, sabía yo que
usted votaba, porqué iba a votar el Partido Socialista, también lo que ha votado
usted. Lo que está claro es que usted vota lo que le dicen, y punto y se acabó. Así
de clarito. No hombre no quiera usted vender la moto. Por favor. Tenga usted la
dignidad de decir: oiga pues sí asumo las consecuencias del pacto que llegue en su
día a hacer. De una forma u otra. Y me debo a eso. Y como me debo a eso lo voto,
pero usted ha renunciado, ha abdicado de sus ideas y se ha acabado. Ya se puede
poner usted como quiera. No, no, no se… Se puede reír pero que es así, es así.
Y bueno, otra cosa. Aquí se nos llena la boca de participación ciudadana y luego a
la hora de la verdad no se ve. El propio gobierno lo está demostrando porqué como
bien decía el Sr. Garcia, bueno desde el principio estamos diciendo que el
reglamento y tal y estamos confiando que convocar y al final hemos tenido que
hacerlo por este medio.
Pero ustedes han perdido la moción. La han perdido. Porqué sino, es porqué falta la
Sra. Esplugas ustedes hubieran perdido la moción. Lo cual quiere decir que la
mayoría de este pleno quiere cambiar el reglamento. Deberían de dar un paso
adelante. Pues miren vamos a cambiar. A ver si nos ponemos de acuerdo. A lo
mejor estamos de acuerdo en muchas cosas con ustedes, yo por lo menos. No crea
que es que hay que hacer la revolución. Un reglamento que incite a la participación,
coherente. No estamos tan locos. Sinceramente no entiendo porqué hacen ustedes
esto. Sinceramente porqué tampoco les favorece en nada.
Porqué lo que espera la ciudadanía es cambio y participación y tal, y es lo que
espera de la nueva política, de la gente que de alguna manera tiene que cambiar
cosas. Pero claro ustedes se resisten a cambiar cosas. Son 36 años gobernando
sin hacer el más mínimo gesto de cambio y lo está exigiendo la ciudadanía.
Háganlo que no es malo para ustedes. Háganlo que no es malo. Si nos vamos a
poner de acuerdo seguramente en el reglamento. Nosotros no somos la bicha, la
oposición. Seguramente estaremos de acuerdo en muchas cosas y no va a ser tan
difícil a lo mejor ni cambia tanto. Por favor hagan ese esfuerzo. Se lo pido.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Usted Sr. García decía: se puede cambiar de idea. Usted es la prueba palpable.
Entonces, evidentemente que se puede cambiar de idea pero una vez dicho eso,
claro cuando usted intenta atacar o intenta despreciar a una parte de este gobierno,
porque es producto del pacto de gobierno, es que a eso se le llama lealtad. No sé si
lo entendemos. Claro cuando uno forma un gobierno se forman entre desiguales
porqué si son iguales son el mismo. Cuando se llega a un acuerdo con un diferente
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pues evidentemente acabas pactando y llegando a acuerdos y respetando en
algunos casos y en algunos extremos esas diferencias.
Nosotros hemos tenido un acuerdo de gobierno en esta ciudad durante 16 años y
durante 16 años hemos votado, yo diría, no tengo la estadística, el 97 %, el 95 % de
veces, hemos votado conjuntamente tres fuerzas políticas. Y un 3 % votamos
diferente y no pasó nada. ¿Eso significa que alguien había abdicado de sus ideas,
que alguien había renunciado? No, significa que había un acuerdo de gobierno.
Significaba que había un acuerdo de gobierno y ahora hay un acuerdo de gobierno
mal que le pese a usted. Hay un acuerdo de gobierno y si un día deja de haberlo
pues dejará de haberlo. Y si hay un nuevo acuerdo de gobierno pues habrá un
nuevo acuerdo de gobierno.
Y si a este acuerdo de gobierno quiere sumarse cualquier otro grupo de los que hoy
están en la oposición, lo saben todos por qué se lo he dicho yo, estamos abiertos a
hablar con cualquiera. Porqué nosotros lo que queremos es sumar el máximo de
personas, de sensibilidades, de visiones posibles de la ciudad para tirar esta ciudad
adelante. Los que no están en el gobierno, es porqué no quieren estar. Y es
legítimamente, faltaría más, absolutamente legítimo y es una posición política
clarísima. Pero eso no quiere decir que los que estemos en el gobierno seamos la
bicha.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Fran, yo no he cambiado de idea, he cambiado de partido, qué es diferente.
Sigo siendo socialdemócrata, lo que era. He cambiado de partido. No he cambiado
de idea.
Y es legítimo que usted haga acuerdo de gobierno, por supuesto que es legítimo.
Pero claro si usted ofrece a la oposición que entre a gobernar con usted para que
votemos lo que usted quiera sin hacer ningún gesto de cambio, mal vamos. Porqué
al fin y al cabo tendremos que si acaso hubiera pactos de gobierno tendría que ser
con una seriedad y unos programas No diciendo véngase usted conmigo y a partir
de aquí usted vota lo que yo quiera. Lléveme el botijo detrás todo el día, no hombre
no. Eso no es.
Lo que hay que hacer es pactos de gobierno entendiendo que la oposición también
tiene la suya. Y están los programas. Y seguramente usted tiene derecho a tener la
mayoría del programa porqué tiene más. Y lo estamos de acuerdo. Pero hombre
hacer pactos de gobierno para votar lo que ustedes manden pues es más de lo
mismo. Para eso ya estamos bien aquí. Y yo reitero lo mismo. La legitimidad la
tendrán toda pero mire no se puede decir una cosa. Ustedes tienen una parte de
culpa porqué sobre han incitado eso, pagando obviamente con el dinero de los
contribuyentes claro naturalmente. Si fuera una empresa privada seguramente ese
pacto no hubiera venido porqué el dinero sale del bolsillo de los privados no de los
contribuyentes.
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Está muy feo lo que está pasando aquí. Yo lo veo muy feo. Con toda la legitimidad
que usted quiera darle. Que un señor se reúna con nosotros y nos diga todo lo
contrario de lo que está haciendo ahora, quiere decir que eso obedece a mucho
más que a un pacto de gobierno hombre. Y no pasa nada. Lo asumiremos e iremos
con esa carga durante todo el tiempo que esto continúe así.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire Sr. García. Yo no quiero polemizar con usted. Es usted al que le va la marcha
y también debe ser la hora. Pero mire usted, tal como plantea las cosas, en los
términos tal como las plantea, plantea como que todo aquella acción política que se
hace aquí desde la puerta del gobierno es ruin. Y no se lo puedo permitir. No, no, lo
he dicho yo. Lo he dicho yo.
Porqué usted plantea de que aquí solo hay un pacto de gobierno porqué hay
alguien que cobra un sueldo. Eso es ruin, eso es ruin. Si no le importa estoy yo en
el uso de la palabra. Entonces cuando nosotros hemos intentado y propuesto a las
diferentes fuerzas la posibilidad de llegar a acuerdos generales, puntuales, nosotros
nunca hemos dicho, y si algunas de las fuerzas con la que hemos hablado lo ha
entendido así que lo diga, jamás hemos planteado de decir oye no, aquí se hace lo
que dice el Partido Socialista de Cataluña y vosotros no tenéis nada que plantear.
Eso no se lo hemos dicho a ningún grupo. Nunca, nunca.
Otra cosa que legítimamente cada uno de los grupos no quiera participar de ese
gobierno. Pero nunca la oferta ha sido esa. Con lo cual y usted lo sabe porqué
usted, no su grupo, su grupo por usted, ha recibido esa oferta en más de una
ocasión. Entonces usted sabe que nunca yo le he dicho, Sr. García véngase usted
con Ciutadans a formar parte del gobierno, renuncie a todo lo que ustedes
proponen y hagan todo lo que decimos nosotros. Eso no se lo hemos dicho nunca.
Nunca. Y no diré los términos en los que se planteaba el acuerdo. Porqué creo que
mi intención es seguir planteándoselo, a usted como a otras fuerzas porqué creo
que como más seamos en el gobierno, mejor será para la ciudad.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36 i 37; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 36.- EN SUPORT AL “SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES”
(SAT) I AL SEU MILITANT INJUSTAMENT EMPRESONAT, ANDRÉS BÓDALO.
Ha estat rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
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Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants del PP,
Srs.Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; amb 8 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’absenció del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 37.- PER A L’APROVACIÓ D’UN NOU REGALAMENT ORGÀNIC DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Atès que la participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la
pràctica democràtica. L‟actual manera d‟entendre la democràcia i la forma d‟exercir
la política han provocat un allunyament progressiu dels ciutadans vers les
institucions.
Atès que la participació i la implicació dels veïns/es en els afers públics permet
aprofundir la democràcia i en l‟àmbit local hauria d‟esdevenir l‟eina que possibilités
decidir, dia a dia, quina és la ciutat que volem. Els ajuntaments, com a institució
més propera als ciutadans, tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest
sentit. Entenem que per tal d'aprofundir en la pràctica de la democràcia i implicar
als nostres veïns/es en els afers locals cal impulsar i dotar l'Ajuntament d‟unes
normatives i reglaments que permetin la intervenció dels ciutadans i entitats en la
política municipal.
Atès que el Ple municipal hauria d‟exercir com a màxim òrgan representatiu i de
presa de decisions del municipi. Tanmateix, entenem que per progressar en la
radicalitat democràtica del nostre municipi i de la societat en general, cal plantejar la
possibilitat d‟anar més enllà de delegar la responsabilitat als grups municipals.
Donat que al Ple municipal es proposen, debaten i aproven accions que
repercuteixen en el dia a dia de la vida local, entenem que caldria obrir el
funcionament d‟aquesta institució per tal de permetre que els veïns/es i les entitats
hi puguin participar d‟un manera més activa i directa.
Atès que el Ple de 25 d‟octubre de 2011 va aprovar inicialment El Reglament
Orgànic del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. I que el mateix Ple en sessió
ordinària del 20 de desembre de 2011, va resoldre les al·legacions presentades i va
acordar aprovar definitivament el reglament.
Atès que segons l‟Article 1. del TITOL PRELIMINAR.- DISPOSICIONS GENERALS
del Reglament Orgànic del Ple: - Objecte i naturalesa jurídica del present reglament.
Aquest reglament, de naturalesa orgànica, té per finalitat establir l‟estatut dels
membres de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, l‟organització i funcionament
del Ple municipal, de les Comissions del Ple, de la resta d‟òrgans complementaris,
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tot això com a desenvolupament de les previsions contingudes als articles 122.3 i
123 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les Bases de regim local.
Atès que la nova composició del Ple de l‟Ajuntament, sorgida de les eleccions
municipals del passat mes de maig de 2015, ha configurat un nou consistori amb 7
grups municipals (8 inicialment). I tenint en compte que el Reglament Orgànic del
Ple vigent actualment, es va redactar i aprovar amb una composició del Ple
totalment diferent (5 grups municipals).
Atès que l‟actual composició del Ple, dinàmica dels grups municipals i normativa
reguladora de la participació als Plens municipals, no donen resposta a la nova
realitat política de la ciutat i no generen cap interacció amb els veïns/es de la ciutat.
Atès que les entitats de la ciutat que volen fer preguntes al Ple, per tal d‟introduir-hi
debats i/o qüestions relacionades amb la ciutat, han d‟esperar a l‟última part del ple
per fer-ho, segons l‟actual Reglament Orgànic del Ple aprovat definitivament el 20
de desembre de 2011.
Donat que els plens d‟aquesta legislatura estan durant de mitjana, unes 6 hores i
que per tant, la part de les preguntes de les entitats al ple, tindrien lloc sobre les
23h.
Atès que des de l‟inici de la present legislatura, en els últims 12 plens ordinaris,
només 1 entitat de la ciutat ha presentat 1 pregunta al ple.
Donat que des de l‟inici de la legislatura, des del Grup Municipal de la CUP-PA,
hem sol·licitat en reiterades ocasions l‟inici d‟un procés participatiu per a la redacció
d‟un nou Reglament Orgànic del Ple i d‟un nou Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana. Sempre amb la voluntat que aquests reglaments permetin establir i
desenvolupar mecanismes que ampliïn el caràcter democràtic i participatiu del
nostre Ajuntament.
Atès que segons l‟article Article 63 del Reglament Orgànic del Ple, la Comissió
Especial de Suggeriments i Reclamacions és òrgan d‟existència obligatòria,
conforme determina l‟art.132 de la 7/85, del 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Regim Local i que és a aquesta comissió a qui li correspon dur a terme la defensa
dels drets i interessos dels veïns/es davant l‟administració municipal.
Atès que el procediment, règim de funcionament i règim jurídic de la Comissió
Especial de Suggeriments i Reclamacions, inclosa a l‟article 63 del Reglament
Orgànic del Ple, no s‟han desenvolupat des de la seva aprovació el 20 de desembre
de 2011 i que des d‟aquesta data mai s‟ha convocat l‟esmentada comissió.
Atès que la composició nominal de la Comissió Especial de Suggeriments i
Reclamacions va ser aprovada segons decret d‟Alcaldia - Presidència núm.
9800/2015, del passat 9 de desembre de 2015.
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És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d‟Unitat Popular
– Poble Actiu de l‟Hospitalet de Llobregat, proposa al Ple l‟adopció dels següents
ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Sotmetent-se a votació l‟acord Primer es produeix un empat de 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i 13 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez. De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del
Ple, repetida la votació, persisteix l‟empat amb el mateix resultat i aquest es
dirimeix amb el vot de qualitat de l‟Alcaldessa en contra de l‟aprovació d‟aquest
acord Primer.
Primer. Iniciar en el termini de 2 mesos, el procés de modificació del redactat
de l‟actual Reglament Orgànic del Ple. Presentant als diferents grups
municipals, un programa detallat d‟aquest procés de modificació de l‟esmentat
Reglament.
b) Sotmetent-se a votació l‟acord Segon es produeix un empat de 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i 13 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez. 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
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dirimeix amb el vot de qualitat de l‟Alcaldessa en contra de l’aprovació
d’aquest acord Segon.
Segon. Abans de finalitzar el 2016, portar al Ple la proposta de modificació del
Reglament Orgànic del Ple, per la seva aprovació inicial, iniciar el procés
d‟informació pública, al·legacions i aprovació definitiva.
c) Ha estat rebutjat el punt Tercer amb 15 vots a en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer. Que l‟esmentat programa de treball compti amb un procés de
participació ciutadana, que faciliti als veïns/es poder aportar-hi propostes per a
la redacció del nou Reglament Orgànic del Ple. Així com el compromís del
govern, d‟assumir aquestes propostes.
d) Ha estat rebutjat el punt Quart amb 15 vots a en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart. Informar a les associacions locals i a la ciutadania, a través del registre
d‟entitats i dels mitjans adients de què disposa l‟Ajuntament, de l‟adopció de
l‟acord tercer.
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e) Ha estat rebutjat el punt Cinquè amb 15 vots a en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Cinquè. Una vegada aprovada definitivament la modificació del reglament ferne màxima difusió i informar, mitjançant una convocatòria pública oberta, a tota
la ciutadania i entitats per exposar-los les possibilitats que oferirà el nou
Reglament Orgànic del Ple, animant-les a fer-ne ús.
f)

Ha estat rebutjat el punt Sisè amb 15 vots a en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; i amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Sisè. Donar trasllat de la moció a tots els grups municipals, al Consell de Ciutat
i a la Federació d‟Associacions de Veïns de l‟Hospitalet.

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


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 d‟abril
de 2016, per la regidora del grup polític municipal Ciutadans, Sra. Esteban
Fernández, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 26 de abril de 2016, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 31 de mayo de 2016,
en relación al plan de acción para la mejora de la calidad del aire y el Plan de
Movilidad Urbana, le informo:
La Generalitat de Catalunya nos acaba de entregar el Plan de Acción para la
mejora de la calidad del aire. Actualmente lo estamos revisando, y una vez
finalizada la revisión se iniciará el correspondiente proceso para su aprobación
definitiva.
En cuanto al Plan de Movilidad Urbana, puesto que más del 50% de las emisiones
que afectan a la calidad del aire provienen de vehículos, los dos planes tienen,
necesariamente, acciones complementarias.
Su implementación debe hacerse al mismo tiempo, y se producirá cuando finalicen
los procesos en marcha de revisión y aprobación mencionados, para lo cual no
podemos aún determinar una fecha concreta.
Atentamente,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 d‟abril
de 2016, per la regidora del grup polític municipal Ciutadans, Sra. Esteban
Fernández, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:

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


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 d‟abril de 2016,
pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan Nieto
Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
26/04/2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper
dia 31/05/2016 en relació a: “Voliem preguntar sobre la situació de la zona de la
Montesa, fronterera a Sanfeliu amb el barri d‟Esplugues, hi ha o va haver un
assentament de famílies de caràcter nòmada...”
Resposta:
Des del servei de Guàrdia Urbana, ja fa temps que es manté contacte amb el
responsable de la zona de l‟Ajuntament d‟Esplugues per tal de prevenir qualsevol
incidència que es produeixi en aquest espai.
Cal indicar que en aquests moments, segons ens manifesten des de Esplugues, no
hi ha cap assentament en el lloc indicat.
Ben atentament,”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 d‟abril de 2016,
per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra. Ana
Maria González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume
Graells Veguin, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte al prec que veu formular en la sessió plenària de data 26 d‟abril de 2016 i,
segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació al prec que
en el seu tenor literal deia:
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Us informo que no podem saber els guanys obtinguts per l‟empresa, ja que aquesta
dada no forma part de la relació contractual que l‟empresa adjudicatària té amb
l‟Ajuntament.
Ben atentament,


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 d‟abril de 2016,
per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra. Ana
Maria González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 26 de abril de 2016, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 31 de mayo de 2016,
en relación al episodio de malos olores que se produjo el pasado 18 de noviembre
en la zona del Baix Llobregat, desconocemos el informe a que se refieren.
La Generalitat no dio al episodio la consideración de problema ambiental ni de
salud, no se produjo ni hubo afectación en nuestro municipio. Por la información de
que disponemos se produjo una mala pràctica agrícola y se trató la cuestión desde
el Departament d‟Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.
Atentamente,”
PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta presentada pel regidor del grup polític municipal del
PPC, Sr. Francisco Javier Martín, RGE número 19784, de 30 de març de 2016,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d‟entrada d‟aquest
Ajuntament amb número 19.784 i data 30 de març de 2016, segons el que disposa
l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 d‟abril de 2016, en relació a treballs i
mesures dutes a terme dins l‟URBAN GORNAL una vegada pres en compte
l‟informe de l‟empresa D‟ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A., així com
informació sobre treballs realitzats per a l‟Ajuntament per part de l‟esmentada
empresa , i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga us comunico el següent:
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Les activitats que van desenvolupar van ser en el marc del contracte d'Assistència
Tècnica per a donar suport a la posada en marxa i de gestió del projecte de
Regeneració Econòmica i social al barri del Gornal, sota la Iniciativa Urbana i dins
del Programa Operatiu FEDER-CATALUNYA 2007-2013.
Les tasques desenvolupades van ser les següents:
- Posada en marxa del projecte: reunions inicials, recopilació, lectura i anàlisi de la
informació bàsica del projecte.
- Assessorament en el compliment de la normativa comunitària i estatal aplicable.
- Suport en la formulació de consultes sobre qüestions tècniques a l'Autoritat de
Gestió.
- Suport en la certificació de les despeses associades al projecte.
- Seguiment i suport en l'alta d'operacions a l'aplicatiu Fondos 2007:
- Suport en la definició del nivell de desagregació de les operacions que integren el
projecte.
- Resolució de consultes amb el Ministeri d'Econòmia.
- Suport en la càrrega de dades a l'aplicatiu.
- Elaboració d'informes.
- Realització de consultes per a la recollida de Bones Pràctiques i elaboració del
model d'informe.
- Resolució de consultes sobre Indicadors Fondos 2007, interpretació i forma de
càrrega, així com preparar una proposta de reprogramació d‟indicadors.
Dins de les competències del que és ara l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, l‟empresa D‟ALEPH INICIATIVAS Y
ORGANIZACIÓN, S.A. va ser adjudicatària d‟un altre contracte més a l‟any 2013: el
contracte menor corresponent a l‟elaboració del Pla Sectorial Hoteler.”


En relació amb la pregunta presentada pel regidor del grup polític municipal del
PPC, Sr. Francisco Javier Martín, RGE número 19786, de 30 de març de 2016,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 19786 i data 30 de març, en relació a diverses
qüestions sobre la contractació per portar a terme els treballs d’informació i
consergeria de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts i de la qual us
vaig sol·licitar pròrroga.
RESPOSTA:
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1.- ¿No existe en toda la plantilla municipal ninguna persona o personas que
puedan llevar a cabo las funciones de información y conserjería de la Escuela
de Música Centro de las Artes?
A l‟Ajuntament, atenent la vigent Llei Reguladora de les Bases de Règim Local,
l‟Estatut d‟Autonomia de 2006 i la Llei d‟Educació de 2009, tan sols li pertoca cobrir
“la vigilància” dels centres educatius d‟educació infantil i primària. L‟Escola de
Música-Centre de les Arts (EMMCA) ofereix diferents serveis i programes educatius
d‟ensenyament no reglat gestionats directament. Des de la seva creació, l‟EMMCA
realitza aquesta gestió directa a través de contractacions externes donada la
singularitat del centre. En aquest sentit, el perfil sol·licitat en el nou contracte -en
procés de licitació- d‟informador/acollida dels alumnes/consergeria recull unes
funcions i un horaris força diferents als actuals col·lectius professionals de
l‟Ajuntament. També, des de l‟entrada en vigor de la LOESF i les diverses lleis de
pressupostos generals de l‟estat s‟ha congelat l‟ampliació de plantilles municipals i
s‟ha limitat la contractació de nou personal i les taxes de reposició d‟efectius a
sectors/serveis essencials o determinats per la pròpia llei.
2.- ¿Cuáles son las funciones exactas que llevaran a cabo la persona o
personas que se encarguen de semejante tarea?
Les funcions d‟aquest servei estan descrites en els plecs del contracte. En concret,
l‟apartat 2 del plec de condicions tècniques cita:

-

-

“El servei de primera atenció, informació i vigilància ha d‟incloure :
Per una banda, preferentment al matí, el servei serà d‟informació general
respecte el funcionament de l‟escola i consergeria i per altra banda, en horari
de docència, també es portarà a terme la col·laboració amb els docents per
informar -entre d‟altres- dels espais on es duran a terme les classes, dels
horaris, dels programes i la primera atenció dels alumnes.
Realitzar la primera atenció dels alumnes en el temps d‟arribada de l‟alumnat
en les seus de l‟EMMCA.
Vetllar per a que els nens i nenes disposin d‟un espai per poder berenar i/o fer
els deures, previ a l‟activitat de l‟EMMCA.
Col·laborar amb el professorat de l‟Escola Municipal de Música – Centre de les
Arts en la disposició i la recollida dels materials de l‟aula.
En coordinació amb les escoles i la direcció de la seu central, tenir la
responsabilitat sobre l‟obertura i tancament del centre”.

3.-Cuántos contratos de este tipo hay en la ciudad? Solicitamos conocer en
qué centros, por qué importe y número total de personas sucontratadas para
cada centro.
En la regidoria d‟Educació no tenim cap altre contracte.
Ben atentament,”
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En relació amb la pregunta presentada per la regidora del grup polític municipal
del PPC, Sra. Sonia esplugas González, RGE número 21818, de 8 d‟abril de
2016, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José
Maria García Mompel, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 21818 i de data 8/04/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 26/04/2016 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “De acuerdo con la respuesta del área de Seguridad,
Convivencia y Civismo del 17 de marzo, a esta portavoz le interesa saber: ¿cuantas
faltas se registraron hasta la entra en vigor de la ley de protección de seguridad
ciudadana...”
Resposta:
El número total de faltas registradas y facilitadas por el departamento de Interior de
la Generalitat de Catalunya fue de 4081 hasta el 30 de junio de 2015.
En el año 2015, tal y como se informó a su grupo en la pregunta núm. 12140 que se
les remitió en fecha 22-4-2016, el Ayuntamiento impuso 649 sanciones
administrativas. El desglose de las mismas es el siguiente:
Núm.
Infracció comesa
sancions
153
Sorolls que alterin la tranquil·litat veïnal
entre les 21 i les 7 hores a l'interior dels
habitatges
119
Consum d'alcohol a la via pública
107
Orinar / Escopir via pública
77
Coaccionar, desacatar autoritats.
63
Molèsties veïnals amb sorolls molestos
42
Sorolls entre les 21 i les 7 hores, a la via
pública
13
Ocupar la via pública sense autorització
municipal
11
Jugar a pilota o anar amb monopatí
11
Infraccions vàries
9
Exercir activitat en bé de domini públic
(venda ambulant)
9
Pertorbar tranquil·litat veïnal pels animals
domèstics, especialment en horari nocturn.
8
Llençar papers o embrutar l'espai
7
Graffitis
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4
4
3
3
3
3
649

Col·locació sacs de runa o contenidors
sense autorització
Llençar objectes que embrutin la via pública
(borilles)
Publicitat en domini públic
Llençar deixalles a la via pública
Abandonar mobles a la via pública
Sorolls equips musicals en vehicles

El departamento de interior de la Generalitat no proporciona información a este
Ayuntamiento sobre el número de sanciones que impone en el ámbito de nuestro
municipio, por la ley de protección de seguridad ciudadana.
Ben atentament,”

ERC


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal dEsquerra
Republicana de Catalunya, RGE número 17999, de 17 de març de 2016, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre d‟entrada d‟aquest
Ajuntament amb número 17.999 i data 17 de març de 2016, en relació amb la
creació de la figura del defensor o defensora de la ciutadania i la creació d‟una
comissió dins del Consell de Ciutat per realitzar una proposta de reglament del
Defensor de la ciutadania així com una proposta de procés participatiu per escollir
el Defensor o Defensora de la Ciutadania, i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga,
dir-vos que ja s‟està treballant en un primer esborrany del reglament de queixes i
suggeriments, element imprescindible per poder nomenar amb posterioritat la figura
de Defensor o Defensora de la del Ciutadania.
En breu es constituirà la comissió redactora de l‟esmentat reglament.”
CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 18 de març
de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells
Veguin, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 18 de
març i, segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic de Ple, en relació a
l’escrit rebut d’una família de la ciutat, sobre la impossibilitat d’escolaritzar la
seva filla amb diversitat funcional en un centre d’educació especial de
l’Hospitalet i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga, li comunico el següent:
L‟escolarització d‟un infant amb necessitats educatives especials ve determinada
per un dictamen de l‟EAP (Equip d‟Assessorament Psicopedagògic) del
Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, després d‟estudiar el
cas i entrevistar-se amb la família. L‟EAP proposa a la Comissió de Garantia
d‟Admissió, l‟escolarització dels alumnes en el centre educatiu més adient per
atendre les necessitats de l‟Infant.
La ciutat disposa de dos centres d‟educació especial, un de públic, l‟ESTEL CAN
BORI (127 places) i un de privat concertat, el CENTRE ESCORÇA (29 places),
aquest últim especialitzat en casos pluridisfuncionals. A aquest dos centres cal
afegir 15 Unitats de Suport Educació Especial (USEE) que, amb un total de 120
places, atenen alumnes que poden compartir la seva escolaritat en aules ordinàries.
L‟Ajuntament de L‟Hospitalet no té competència en escolarització, malgrat això vol
participar activament en la planificació de les necessitats escolars i molt
especialment en l‟àmbit de l‟educació especial. En aquest sentit, com som
conscients que els recursos per atendre l‟educació especial encara són insuficients
malgrat l‟augment de 120 places en els darrers anys, hem instat reiteradament,
sense èxit, al Departament d‟Ensenyament, l‟elaboració participada del mapa de
l‟educació especial a la ciutat que asseguri els recursos necessaris pels infants de
l‟Hospitalet.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 d‟abril
de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 26
d‟abril, i segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de
què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 31 de maig de
2016, en relació a la gestió del servei d‟atenció ciutadana de l‟Hospitalet a càrrec
del 010 de l‟Ajuntament de Barcelona, us reitero la que raó per la qual no s‟ha aturat
el servei telefònic d‟atenció ciutadana prestat per l‟Ajuntament de Barcelona, és la
de no malmetre el servei a la ciutadania.”

…/…

247



En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 26 d‟abril de 2016,
pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian Giménez,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:

“Respecte al prec oral que veu formular a la sessió plenària de data 26 d‟abril, i
segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a la
sol·licitud de més respecte amb la feina dels grups de l‟oposició, us informo que em
dono per assabentat de la vostra petició.”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
2, 6, i 18 de maig de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 25828, de 2 de maig de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 31 de mayo de 2016.
Solicitamos conocer:


¿Cuantas actuaciones policiales ha habido en el último año en el barrio del
Gornal?



¿Cuál es el número de agentes que patrullan habitualmente por dicho
barrio?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 25828 i de data 2/05/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
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Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 31/05/2016 en relació a: “Solicitamos conocer:
¿Cuantas actuaciones policiales ha habido en el último año en el barrio del
Gornal?...”
Resposta:
En el último año en el Barrio del Gornal se han registrado un total de 975
actuaciones policiales, la mayor parte de las cuales corresponden a aspectos
relacionados con la convivencia, seguridad, seguridad viaria y servicios
asistenciales.
El distrito VI, del cual forma parte el barrio del Gornal, está cubierto durante las 24
horas del día por mandos y agentes destinados a la división territorial y repartidos
en los tres turnos determinados en las horas de servicio. Esta división territorial
patrulla por todos los distritos de la ciudad con vehículos patrulla y scooters.
Durante los horarios comerciales la vigilancia de las zonas con más actividad se
ven incrementadas con una pareja de agentes del equipo de proximidad.
Los equipos especializados y de intervención, que operan por las tardes, noches y
fines de semana, se distribuyen en función de la problemática, circunstancias o
servicios al que se tenga que dar respuesta.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 27104, de 6 de maig de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 31 de mayo de 2016.
En relación a las Fiestas de Primavera, esta regidora solicita conocer:


¿Cómo ha promocionado el Ayuntamiento de L'Hospitalet las Fiestas de
Primavera y los conciertos? ¿En qué medios? Solicitamos relación de
inserciones en prensa escrita y cuñas de radio indicando: día, nombre del
medio y características (duración o tamaño según si es cuña o inserción).



¿Cuánto ha costado esta promoción? ¿Qué parte ha pagado la empresa
adjudicataria de los conciertos de las Fiestas de Primavera y qué parte ha
pagado el Ayuntamiento?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que va presentar en el Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament, amb número 27104 i data 6 de maig de 2016 i, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 31 de maig de 2016, en relació a les Festes de
la Primavera, que en el seu tenor diu:


¿Cómo ha promocionado el Ayuntamiento de L'Hospitalet las Fiestas de
Primavera y los conciertos? ¿En qué medios? Solicitamos relación de
inserciones en prensa escrita y cuñas de radio indicando: día, nombre del
medio y características (duración o tamaño según si es cuña o inserción).



¿Cuánto ha costado esta promoción? ¿Qué parte ha pagado la empresa
adjudicataria de los conciertos de las Fiestas de Primavera y qué parte ha
pagado el Ayuntamiento?

Informem del següent:
Referent al cost de la promoció dels concerts i a quina part ha pagat l‟empresa
adjudicatària, dir-vos que tot el cost està inclòs al PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ I PRODUCCIÓ DELS
CONCERTS PER A LES FESTES DE PRIMAVERA 2016 DE L‟HOSPITALET.
En document adjunt us fem arribar el detall de màrqueting i comunicació realitzat
per l‟empresa adjudicatària.
Pel que fa a la promoció de les Festes de Primavera per part de l‟Ajuntament, us
adjuntem la graella de planificació de mitjans de Comunicació, que ens han fet
arribar des de Comunicació de l‟Ajuntament. Document on es relacionen les
insercions realitzades en premsa escrita, en suport digital i en ràdio. Aquesta
informació és referent al conjunt d‟actes de les Festes de Primavera.
Cordialment,”
3.- RGE núm. 29459, de 18 de maig de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 31 de mayo de 2016.
Sobre el acto político celebrado este domingo 15 de mayo en el campo de fútbol
Can Buxeres, a esta portavoz le interesa saber:
-

¿Cuánto ha cobrado el Ayuntamiento por el alquiler de este espacio? ¿Con
cuántos días de antelación se solicitó?
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-

En caso de que fuera cedido sin coste, ¿está a disposición de los demás
partidos políticos?

-

Relación de espacios disponibles para hacer actos políticos,
nombre, lugar, precio, días disponibles y teléfono de contacto.”

indicando

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d‟entrada d‟aquest
Ajuntament amb número 29.459 i data 18 de maig de 2016, segons el que disposa
l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 31 de maig de 2016, en relació a l‟acte
polític que es va celebrar el passat diumenge 15 de maig al camp de futbol de Can
Buxeres, us comunico el següent:
En data 13 de maig de 2016 la federació del PSC de l‟Hospitalet va sol·licitar
permís, mitjançant escrit registrat amb el número 545 del Registre General
d‟Entrada de la Regidoria d‟Esports i Joventut, per realitzar unes fotografies de
l‟equip de campanya del secretari general del PSOE i candidat a la Presidència del
Govern, Pedro Sánchez. Donada la inestabilitat climatològica, es va demanar que
es tingués en compte la possibilitat de la utilització d‟una instal·lació esportiva a
l‟aire lliure (camp de futbol) o una instal·lació esportiva coberta (pavelló).
En data 17 de maig de 2016, la federació del PSC de l‟Hospitalet va abonar la
quantitat de 41,90 euros corresponent al preu públic de lloguer d‟espais, camp de
futbol gespa artificial, dia 14/05/2016 de 11 ½ s 12 ½ hores.”
4.- RGE núm. 29461, de 18 de maig de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro el siguiente ruego para que sea
contestada el próximo pleno del día 31 de mayo de 2016.
En la Calle Prat de la Riba entre las Ramblas Justo Oliveras y la calle de la Creu,
existe una señalización en la calzada que obliga a los vehículos que circulan por la
izquierda de Prat de la Riba a girar por la Calle de la Creu. Esto conlleva a cometer
una infracción con riesgo de colisión si quieren continuar por la propia vía sin girar,
ya que en múltiples ocasiones hay estacionados en la parte derecha de la calzada
vehículos.
Los vecinos de la zona, han reclamado en diversas ocasiones la modificación de
dicha señal, por lo que este regidor
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Ruega:


Se modifique y se marque la señal en el suelo con doble circulación; es
decir, hacia delante y giro.

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 29461 i de data 18/05/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 31/05/2016 en relació a: “En la calle Prat
de la Riba entre las Ramblas Justo Oliveras y la calle de la Creu, existe una
señalización en la calzada que obliga a los vehículos que circulan por la izquierda
de Prat de la Riba a girar por la calle de la Creu....”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
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Ben atentament,”

ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟han formulat en temps i forma 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 21 i 22 d‟abril i 3, 18, 19, 23 i 24 de maig de 2016, per
tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 23948, de 21 d’abril de 2016
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.

Donat que des de fa molts anys es ve celebrant a l'entorn del Mercat del
Torrent Gornal el mercat ambulant dels diumenges, amb gran atracció de
públic.
Segons manifesten els propis paradistes, la convivència del mercat
ambulant i les paradetes exteriors no suposava cap conflicte, ans al contrari,
suposava una oportunitat pels paradistes exteriors del Mercat per recuperar
en part les seves vendes, limitant-se la venda de tèxtil al mercat ambulant,
que és precisament el producte de moltes d'aquestes parades exteriors del
Mercat del Torrent Gornal.
Vist que aquesta limitació va canviar, segons ells mateixos manifesten,
sense que els paradistes fossin suficientment informats i sense acord per
part seva.
Donat que aquest canvi ha suposat un agreujament en la baixada de
vendes, perjudici addicional al que ja pateixen provocat per la situació de
crisi d'aquests anys, i la competència amb producte tèxtil de preu i qualitat
menor fa més dificil als paradistes exteriors poder recuperar la disminució de
la facturació els dies de menys afluència la resta de la setmana.
El nostre grup vol conèixer si l'equip de govern és conscient de la situació
que pateixen els paradistes exteriors del Mercat del Torrent Gornal; a què
respòn aquest canvi de criteri respecte al mercat ambulant i la presència de
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tèxtil, tal com denuncien els paradistes exteriors; i si l'equip de govern
prendrà o té previst prendre mesures per consensuar la presència i
convivència del mercat ambulant amb l'activitat habitual, i per estimular i
dinamitzar el comerç les paradetes exteriors del Mercat del Torrent Gornal.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d‟entrada d‟aquest
Ajuntament amb número 23.948 i data 21 d‟abril de 2016, segons el que disposa
l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 31 de maig de 2016, en relació al mercat
ambulant dels diumenges que es ve celebrant a l‟entorn de Mercat del Torrent
Gornal, us comunico el següent:
La convivència del mercat no sedentari amb les parades exteriors del Mercat
Municipal del Torrent Gornal i, també, amb tot el comerç de proximitat de la zona,
suposa, efectivament, una oportunitat per a tots ells per a poder compensar el baix
volum del seus negocis durant la resta de la setmana.
Es per això, que es va afegir una Disposició addicional única al Reglament de
Mercats, per la que, en virtut del que determina l‟art. 2.1, lletra e, de la Llei 8/2004
de 23 de desembre, d‟horaris comercials, s‟estableix una zona d‟influència del
mercat de “Los Pajaritos” que permet obrir els comerços de la zona referida durant
l‟horari comercial de l‟esmentat mercat.
Efectivament i tal com diu el Grup polític municipal ERC, l‟anterior Reglament de
Mercats, de l‟any 1998, establia que “En el mercat setmanal de “Los Pajaritos” es
poden vendre els mateixos productes que a Bellvitge, excepte els productes tèxtils”
però el comerç evoluciona dia a dia i els Reglamentd s‟han d‟anar adaptant a les
noves necessitats.
A l‟any 2007, el nou, i vigent Reglament de Mercats, va introduir una modificació
per la que es deia que “En el mercat setmanal dels Ocellets es podran vendre els
mateixos productes que en el de Bellvitge, a excepció de les peces de vestir
d‟home, dona i nen”.
Aquesta modificació del reglament va ser fruit d‟una reflexió profunda com a
conseqüència de la situació que, en aquells moments, patia el mercat setmanal,
donat que la configuració comercial del mateix (mix comercial) s‟havia quedat
obsoleta i es feia del tot imprescindible procedir a la seva renovació.
En aquell moment es varem plantejar dues possibles opcions:
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Traslladar el mercat setmanal a una zona on pugues créixer i que pogués
vendre tot tipus d‟articles
Modificar el Reglament de Mercat per a equiparar aquest mercat amb el
Mercat setmanal de Bellvitge.

La primera opció va ser descartada ràpidament, donat que, tant els venedors del
mercat setmanal, com les parades exteriors del mercat, com tot el comerç de la
zona, van demanar la continuïtat del mercat en el seu lloc habitual.
Per tant, van optar per la segona però, per tal de salvaguardar els interessos
generals de les parades exteriors del Mercat del Torrent Gornal, no es va autoritzar
la venda de roba d‟home, dona i nens, que es el que, majoritàriament, venen les
parades exteriors del mercat.
Aquesta modificació, que com no podia ser d‟una altra manera, es va fer amb el
coneixement de totes les parts implicades, va funcionar molt satisfactòriament per a
totes les parts durant un temps, fins que la baixada de les vendes, motivada per la
reducció de la despesa destinada al consum d‟aquest tipus de productes, ha afectat
de forma considerable a tots els comercials del sector: comerç, parades mercat i
venedors del mercat setmanal.
Pel que fa al darrer paràgraf de la seva pregunta, caldria potenciar més el mercat
setmanal, incrementant encara més las seves activitats de venda, donat que ha
perdut atractivitat i, per tant, una modificació en aquets sentit generaria
competència entre aquests i les parades exteriors però, sens dubte, aportaria més
visitants al mercat setmanal, amb la qual cosa tots podrien sortir beneficiats.
No obstant, com sempre que es porta a terme una modificació del Reglament de
Mercats, s‟hauria d‟iniciar un procés en el que participarien totes les parts
implicades.
El Mercat del Torrent Gornal, tant les parades exteriors, com les parades d‟Interior,
forma part de totes les accions dinamitzadores que es porten a terme des de l‟Àrea
gestora i a més, es el lloc en el que s‟han concentrat les accions mes potent de
totes:




Nit de tapes
Tapes del Mon
Els Mercats al Carrer, que dins de les activitats del Mes dels Mercats, se
celebra un cap de setmana del mes d‟octubre i que aquest any es farà la 3ª
edició, havent estat un gran èxit de participació i de públic en les dues
edicions anterior i que ha estat considerada per la Federació de Municipis de
Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer “una experiència innovadora i de
qualitat en la temàtica de Comerç”, havent estat inclosa com a Pràctica
Significativa en el Banc de Bones Pràctiques.”

2.- RGE núm. 24157, de 22 d’abril de 2016
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“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Hem rebut per part d‟alguns veïns dels carrers provença i Princep de Bergara una
queixa relacionada amb l‟estat de les pilones de les voreres i sobre la substitució
d‟uns arbres en diversos punts d‟aquests dos carrers del barri del centre. Adjuntem
les fotos aportades pels veïns.
Les pilones malmeses, podrien provocar que els vianants ensopeguin i es facin mal.
A més de permetre que algun vehicle estacioni allí on no hi ha pilona dificultant el
pas dels vianants.
Els arbres retirats, en l‟actualitat tenen el forat tapat amb ciment.
Al Grup Municipal d‟ERC li agradaria saber si l‟equip de govern:
1.
2.
3.

Té coneixement de l‟estat de les pilones i dels forats dels arbres?
Té previst reposar les pilones trencades i replantar els arbres?
En cas afirmatiu, te dates previstes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 24157 i data 22 d‟abril del 2016, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 31 de maig de 2016, en relació a diverses qüestions dels
carrers Provença i Príncep de Bergara, l‟informo:
Al carrer Príncep de Bergara no hi ha arbrat, i els escocells dels arbres del carrer
Provença es troben a la vorera, per tant suposem que la primera fotografia
correspon al carrer Josep Maria de Sagarra, que té arbrat i els escocells
sobresurten de la vorera cap a la calçada, amb llocs d‟estacionament entre ells.
Dels arbres que s‟han hagut de retirar en aquesta zona està prevista la reposició a
la propera campanya de replantació. Els escocells es tapen provisionalment amb
ciment “pobre” per evitar accidents.
En quant a les pilones, es tracta d‟incidències de manteniment ordinari de l‟espai
públic, que s‟introdueixen al sistema de gestió i es resolen seguint el tràmit
establert.
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Atentament,”
3.- RGE núm. 26107, de 3 de maig de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Hem rebut per part d‟alguns veïns de la Travessera de Collblanc una queixa
relacionada amb la dificultat que suposa el pas de vianants per la vorera, a l‟alçada
del cementiri. (Adjuntem imatges).
A més, en moltes ocasions la vorera també està ocupada parcialment per vehicles
estacionats incorrectament, o per deixalles fora dels contenidors i molts vianants
han de canviar de vorera en aquest tram de carrer. Però és just en aquest punt, que
la vorera contraria també és estreta i a vegades també està ocupada.
La situació és especialment greu per a vianants amb cotxets, cadires de rodes i
carros de compra en certes hores, ja que és camí de pas prop d‟un institut i escoles.
Al Grup Municipal d‟ERC li agradaria saber si l‟equip de govern:
1.
2.
3.

Té coneixement d‟aquesta situació?
Té previst instal.lar pilones per a evitar estacionaments incorrectes?
Té previst ampliar la vorera?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 26107 i data 3 de maig del 2016, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 31 de maig de 2016, en relació al pas de vianants per la
vorera de Travessera de Collblanc a l‟alçada del cementiri, l‟informo:
L‟any 2009 es van realitzar obres de reurbanització en aquest tram de carrer. Amb
aquesta actuació es va aconseguir la màxima ampliació possible de les voreres,
condicionada per l‟existència del mur del cementiri, i la generació d‟un itinerari
accessible pels vianants per la vorera del costat mar (nombres senars). A tal fi es
van habilitar dos passos de vianants semaforitzats a l‟inici i final del tram.
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Al costat muntanya hi ha una línia d‟estacionament. No està previst la col·locació de
fites per impedir l‟estacionament a sobre de la vorera, ja que hi ha línia
d‟aparcament senyalitzada i amb l‟amplada adequada perquè els vehicles no hagin
d‟estacionar ocupant la vorera. L‟estacionament incorrecte i el dipòsit de residus a
la vorera són actes incívics puntuals. Les fites a la vorera dels parells disminuirien
encara més les reduïdes dimensions de la vorera d‟aquest costat del carrer.
Atentament,”
4.- RGE núm. 29509, de 18 de maig de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Al Grup Municipal d‟ERC li agradaria saber si l‟equip de govern:
1.
2.

Posa els camps de futbol de la ciutat a disposició dels partits politics per a
realitzar actes, promocions i presentacions públiques?
Quin preu públic s‟aplica en aquests casos?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d‟entrada d‟aquest
Ajuntament amb número 29.509 i data 18 de maig de 2016, segons el que disposa
l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 31 de maig de 2016, en relació a l‟acte
polític que es va celebrar el passat diumenge 15 de maig al camp de futbol de Can
Buxeres, us comunico el següent:
En data 13 de maig de 2016 la federació del PSC de l‟Hospitalet va sol·licitar
permís, mitjançant escrit registrat amb el número 545 del Registre General
d‟Entrada de la Regidoria d‟Esports i Joventut, per realitzar unes fotografies de
l‟equip de campanya del secretari general del PSOE i candidat a la Presidència del
Govern, Pedro Sánchez. Donada la inestabilitat climatològica, es va demanar que
es tingués en compte la possibilitat de la utilització d‟una instal·lació esportiva a
l‟aire lliure (camp de futbol) o una instal·lació esportiva coberta (pavelló).

…/…

258

En data 17 de maig de 2016, la federació del PSC de l‟Hospitalet va abonar la
quantitat de 41,90 euros corresponent al preu públic de lloguer d‟espais, camp de
futbol gespa artificial, dia 14/05/2016 de 11 ½ s 12 ½ hores.”
5.- RGE núm. 29842, de 19 de maig de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que uns veïns del carrer Penyíscola demanen la solució de certs problemes
causats pel fort desnivell del carrer i per la ubicació dels desaigües que s‟agreuja en
dies de pluja.
Atès que aquests veïns venen reclamant la millora del seu carrer de forma recurrent
des de 2003, i aportant signatures mitjançant escrit del 16 de novembre de 2005.
Atès que certament en dies de pluja, la mobilitat dels vianants és molt difícil.
(adjuntem fotos)
Atès que encara existeix un cable aeri „provisional‟ de l‟any 2005. Atès que en la
resposta del Govern als grups municipals (Reg. Alcaldia Núm. 0159 de 24/02/2012
) ja s‟indicava que s‟havia resolt una avaria en un fanal i que es mantenia el cable
aeri, sense especificar fins quina data. Quatre anys després de la resposta, el cable
aeri segueix allí.
Atès que durant tots aquests anys, altres grups municipals de l‟oposició ja han
preguntat diverses vegades sobre la situació de varies qüestions del carrer
Penyíscola.
Atès que ja fa 13 anys d‟ençà que els veïns demanen una solució, ja en fa 11 de la
recollida de signatures.
Atès que amb el temps, malgrat que s‟ha realitzat alguna petita intervenció,
persisteixen els problemes.
El Grup Municipal d‟ERC vol saber si el Govern Municipal es comprometrà
definitivament a iniciar l‟estudi per a reurbanitzar el carrer Penyíscola durant aquest
exercici 2016 en el context pressupostari d‟actuacions de micro urbanisme.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte de la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 29842 i data 19 de maig del 2016, segons el que disposa l‟article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 31 de maig de 2016, en relació al carrer Peñíscola,
l‟informo:
A la banda muntanya del carrer Peñíscola a l‟alçada del núm. 8 hi ha un mur on es
van habilitar desguassos per evacuar les aigües que s‟acumulaven a la terrassa
existent a dalt. Aquest costat del carrer no té vorera, els vianants han de circular per
la vorera del costat mar, i per això l‟aigua procedent dels desguassos no afecta la
circulació de les persones.
Quant a la instal·lació del cable aeri que dóna servei al punt de llum instal·lat a la
corba, es tracta d‟una pràctica habitual per resoldre problemes d‟avaries soterrades
de manera àgil i ràpida, prioritzant la solució tècnica a la qüestió estètica. Fins el
moment no s‟ha pogut resoldre aquesta incidència per manca de disponibilitat
pressupostària. En l‟actual mandat està previst realitzar un projecte específic pel
soterrament de cables aeris a la Ciutat.
Sobre la reurbanització del carrer, s‟està estudiant si és possible incorporar-ho en el
pla d‟inversions d‟aquest mandat.
Atentament,”
6.- RGE núm. 30644, de 23 de maig de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que l‟Ajuntament té previst construir un Casal al barri de Can Serra on tindran
cabuda algunes entitats del barri.
El Grup Municipal d‟ERC vol saber:
1.

Si el Govern té fixada una data per a la construcció i obertura del casal al
públic.
2.
Si el Govern sap quines entitats tindran la seva nova seu en aquest edifici.
3.
Quin criteri es farà servir per a distribuir els espais entre les diferents
entitats.
4.
Si en el temps que resta fins a l‟obertura del nou Casal, es realitzarà el
manteniment, reparació i substitució d‟elements necessaris de mobiliari,
serveis, etc. en els locals municipals que actualment ocupa el Casal de gent
gran.”

…/…

260

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 30644 i data 23 de maig del 2016, segons el que disposa l‟article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 31 de maig de 2016, en relació a la previsió de
construcció d‟un Casal al barri de Can Serra, l‟informo:
En primer lloc, ja s‟està tramitant l‟expedient urbanístic per adequar la qualificació
del sòl a l‟ús del casal.
Altrament, s‟està gestionant l‟assistència tècnica necessària per a la redacció del
projecte executiu.
Pel que fa als criteris que regiran en l‟ús i entitats que s‟ubicaran al nou equipament,
es treballaren conjuntament amb les entitats del barri.
El manteniment, reparacions i/o substitució d‟elements necessaris pel funcionament
de les diferents dependències al Casal es realitzarà amb caràcter ordinari, atenent
aspectes normatius i correctius, durant la vida útil de l‟equipament.
Atentament,”
7.- RGE núm. 30725, de 24 de maig de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que l‟Esplai de Can Serra disposa d‟un espai molt limitat per a l‟activitat que
porta a terme en l‟actualitat.
El Grup Municipal d‟ERC vol saber si el Govern té prevista la creació o la cerca d‟un
nou espai amb més capacitat.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume
Graells Veguin, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 30725 de data 24 de maig de 2016, segons el
que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 31 de maig de 2016, referent a
la Fundació Catalana de l‟Esplai, projecte barri de Can Serra, on en el seu tenor
literal diu:

Em plau informar-li del següent:
-

El local que actualment ocupa la Fundació Catalana de l‟Esplai, projecte
barri Can Serra, es suficient per acollir la demanda d‟infants que hi ha
actualment en aquest barri, no s‟ha detectat una mancança de places
d‟esplai.

-

Quan es va fer la cessió del local a l‟entitat, l‟any 2008, la Fundació va estar
d‟acord en que cobria els seus requeriments i en cap moment han expressat
la necessitat de tenir un local més gran.

Cordialment,”

8.- RGE núm. 30726, de 24 de maig de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
L‟associació „Sumem‟, entitat que realitza diferents activitats de suport a persones
amb discapacitats, afirma que, per segon any consecutiu, l‟Ajuntament li ha denegat
el permís per a realitzar una paradeta informativa al Parc de la Serp en el barri de
Sant Josep.
El Grup Municipal d‟ERC vol saber quins són els motius pels quals no s‟ha permès
realitzar aquesta paradeta informativa dos anys consecutius.
En el mateix sentit, sol.licitem veure l‟expedient relacionat.”
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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 regidor president del Districte I, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d‟Entrada en data
24 de maig de 2016 amb número d‟entrada 30.726, segons el que disposa l‟article
55 del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per a què sigui contestada al proper
Ple del dimarts 31 de maig, us faig saber que al 2015, per coincidència amb període
electoral, Via Pública no va creure adient permetre l‟ocupació del parc de la Serp –
espai electoral- a una entitat que feia l‟ocupació per primera vegada.
Pel que fa a enguany, l‟associació SUMEM va fer una instància amb la que
demanava un espai de la via pública per a portar a terme activitats participatives,
sense especificar, dins de les festes majors. Tant al programa com a la memòria
d‟activitats de la comissió de festes no apareixia aquesta activitat ni aquesta entitat,
per la qual cosa el coordinador del districte es va adreçar telefònicament al
president de l‟entitat a fi d‟aconseguir la seva participació. Aquell mateix dia, el 5 de
maig, el president de l‟entitat SUMEM va lliurar una instància on es demanava
poder tractar amb una persona diferent del coordinador. Les trucades posteriors on
jo mateix volia parlar amb el president de SUMEM no han estat ateses pel Sr. P.. A
una reunió amb la comissió de festes vam intercedir per a poder incloure la
participació de l‟entitat SUMEM a la festa major, no va ser possible per impossibilitat
de contactar amb el Sr. P..
Pel que fa a la revisió de l‟expedient podeu contactar amb la regidoria del districte I
per a concretar dia i hora per a fer aquesta consultar física.”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Per part dels regidors del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en
temps i forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el
dia 18 de maig de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.- RGE núm. 29556, de 18 de maig de 2016
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d‟acord
amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de
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2011, presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en
el proper Ple del dia 31-05-2016.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donades les preguntes presentades als plens de maig de 2011 i de juny de 2010,
relatives al mal estat del carrer Major en el seu tram entre la plaça de l‟Església i el
carrer de la Remunta.
Atès que, alguns veïns continuen fent-nos arribar les seves queixes amb els
mateixos motius que, en anteriors ocasions, van ser solucionades de forma
temporal.
Donat que, els desperfectes generals del carrer, el mal estat del ferm de la vorera i
algunes rajoles que ballen en trepitjar-les, provoquen relliscades i ensopegades i,
per tant, posen en perill la seguretat dels vianants d‟edat més avançada.
Atès que, alguns dels solars del carrer estan abandonats i tapiats, acumulant
brutícia i amb el risc que puguin ser ocupades per plagues d‟insectes o altres
animals.
Donada la gran quantitat de vehicles que circulen per aquesta via i la dificultat de
circular per la vorera degut a diversos obstacles com obres o vehicles mal aparcats.
Atès que, el mal estat general pels motius anteriors genera una imatge
d‟abandonament general del carrer i una mala imatge per la ciutat en general.
PREGUNTA
- Es solucionaran els problemes al ferm de les voreres, realitzant un arranjament de
tot el tram del carrer esmentat?
● Quan es pensa realitzar aquesta actuació?
● S‟actuarà amb més periodicitat per solucionar els problemes de neteja del
carrer?
● Es pensa fer una actuació general per millorar la imatge del carrer?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 29556 i data 18 de maig del 2016, segons el que disposa l‟article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 31 de maig de 2016, en relació a l‟estat de les
voreres i la neteja del C/. Major, us informo:
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L‟any 2009 es van realitzar obres al C/. Major, consistents en el recobriment asfàltic
de la calçada entre C/. Francesc Moragas i C/. Tecla Sala, i la substitució del panot
deteriorat de les voreres, així com del que no corresponia al tipus instal·lat
originalment (color crema). D‟aquesta forma el carrer va recuperar la uniformitat de
la estètica original en quant al tipus i color del panot
Des d‟aquella actuació, els desperfectes que puguin presentar les voreres o d‟altres
elements del C/. Major es gestionen, com els de la resta de la Ciutat, mitjançant el
nostre sistema de gestió d‟incidències, i es resolen mitjançant l‟actuació oportuna.
No ens consten queixes relatives als serveis de neteja, tret de petites incidències
que es resolen de forma immediata, en ser introduïdes al sistema de gestió. El C.
Major compta amb un servei diari d‟escombradora de dilluns a diumenge, pel matí,
un servei d‟escombrada de repàs de dilluns a dissabte i un servei d‟aiguabatre
quinzenal diumenge a la nit.
Atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Hemos finalizado el Orden del Día, queda el punto de “precs i preguntes”. Hi ha
precs? Preguntes? Molt bé, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Tenim dues preguntes, una és sobre la reforma del carrer Granollers, sabem que el
govern va..., carrer Granollers, a Can Serra, sabem que el govern va parlar amb
l‟Associació de Veïns de Can Serra per tal de fer unes obres a aquest carrer, s‟han
fet algunes coses, no sé..., el que volíem saber és quines obres s‟han fet, si són de
manera puntual, si n‟hi ha algunes accions més previstes o si això ja és el global de
la reforma que s‟anava a fer en aquest carrer. Aquesta és una.
I l‟altre és sobre l‟incident que va haver-hi la passada setmana al Parc de Can
Buxeres, amb els ocells que van morir. Llavors, tenim diverses versions, tant per la
xarxa, com pel Telenotícies o, bé, el que ens ha arribat, que van morir aquests
ocells durant unes tasques de manteniment o no sabem ben bé cóm ha sigut, i el
que volíem saber era el motiu real d‟aquesta intervenció, perquè ha passat això,
cóm ha passat això i quines responsabilitats n‟hi ha respecte d‟aquest fet.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Qui més per part de Ciutadans havia demanat la paraula? Tots?
Doncs vinga, comença el Sr. Martín.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muy breve. En primer lugar, primera pregunta, ¿tiene pensado este gobierno
municipal actuar para reformar la calle Peñíscola del barrio de Can Serra? La
primera.
La segunda ¿tiene pensado este gobierno municipal

SRA. ALCALDESSA
Sr. Martín, es que no se le entiende nada de lo que ha dicho, es que no se le
entiende, más que nada no sé si es el micrófono o…

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
¿Sí?¿ahora sí? ¿este se oye? Este sí, vale. Primera pregunta es si tiene pensado
este gobierno municipal actuar para reformar la calle Peñíscola del barrio de Can
Serra, la primera.
La segunda ¿tiene pensado este gobierno también actuar para mejorar el asfaltado
de la calle Llobregat del barrio de Collblanc?
Y la tercera es sobre una pregunta que hice el mes pasado, no sé si lo recordará el
Sr. Castro, que me dijo que me respondería por escrito, todavía estoy esperando a
ver cuándo me responde.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Ruiz.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Gracias Alcaldesa. Hemos tenido conocimiento esta semana, a raíz de unos
carteles que estaban colgados en las entradas del edificio B del ayuntamiento y de
la calle Mediodía, que las oficinas de atención ciudadana se van a centralizar en la
calle Tarragona, 10. Las preguntas son: ¿cuál va a ser el modelo…
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SRA. ALCALDESSA
Será Gerona ¿no?

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Calle Girona, sí, Girona.

SRA. ALCALDESSA
Es que ha dicho Tarragona, es que estamos un poco ya espesos, está cerquita, va,
vale.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Es calle Gerona, sí, cuál va a ser el modelo de información presencial a la
ciudadanía de este gobierno y si se han planteado descentralizar el servicio y
llevarlo a las concejalías de distrito junto con la calle Gerona. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Gracias. En una entrevista que le hace “el Periódico de Cataluña”, el pasado 23 de
mayo, la Alcaldesa, bueno, la Sra. Marín, afirma que ya no es como hace 40 años,
que Barcelona sólo..., bueno, es en referencia al tema de la promoción de la marca
Barcelona, la declaración exactamente pone: “ya no es como hace 40 años que
Barcelona sólo expulsaba los aspectos negativos, ahora expulsa también los que
son positivos como la cultura, que se instalen en L‟Hospitalet artistas que se han ido
del Poble Nou, es para nosotros una buena noticia.”
No es la primera vez que escuchamos esta afirmación en cuanto a la referencia que
Barcelona expulsa aspectos negativos y nos gustaría saber, o sea, como ya le
hemos escuchado esta afirmación reiteradas veces, entendemos que no es algo
casual, sino que forma parte de algún argumentario y no es una ocurrencia
espontánea. Por eso, nos gustaría saber exactamente a que se refiere con esos
aspectos negativos que se expulsaban hace 40 años en Barcelona hacia Hospitalet,
porque, que nosotros sepamos, hace 40 años lo que llegaba a Hospitalet eran
personas trabajadoras, que querían forjarse un porvenir mejor, no tendrá
probablemente nada que ver con eso, pero es que lo hemos visto por dos veces en
declaraciones de este tipo. Gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Miguel García ¿usted también?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, ya está.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna contestació que es vulgui fer ara?

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. En relació al carrer Granollers, s‟han fet unes actuacions de
retirada d‟arrels dels pins que aixequen l‟asfalt, s‟ha repassat tot l‟asfalt que s‟ha
pogut i s‟està fent un estudi per si és viable, des d‟un punt de vista pressupostari,
poder asfaltar tot el carrer, tal i com se li ha explicat a l‟Associació de Veïns, amb la
qual tindrem reunió el proper 6 de juny, per explicar una mica tots els punts que ens
havien plantejat.
També vinculat a Can Serra, parlava el Sr. Martín del tema del carrer Peñíscola, el
carrer Peñíscola és un tema conegut, és un tema que fa referència a la sortida
d‟aigües del mur del carrer i a la canalització d‟aquestes aigües, i efectivament a
través d‟alguns veïns..., li estic responent en el Ple, si vol que li respongui per escrit,
li responc per escrit, però ara li estic responent, precs i preguntes, vostè fa la
pregunta i jo dono la resposta i es considera que la pregunta ja està resposta, per
tant, si vostè la vol per escrit, li faig per escrit, com vulgui. En tot cas, ja li dic,
nosaltres mantenim una línia de relació habitual amb els veïns per aquest tema, els
veïns es queixen perquè quan plou, efectivament, el carrer s‟omple d‟aigua perquè
surt del mur, la calçada, la vorera és perfectament accessible i, a més a més, en
temps de pluja no té aquest problema d‟inundació, però els veïns volen que la
calçada sigui més segura amb la canalització d‟aquestes aigües del mur i això
s‟està estudiant.
Sobre el tema dels ocells, el grup d‟Esquerra Republicana també ens va fer arribar
una consulta al respecte, el niu es va retirar per una raó de perillositat, estava a
més de 20 metres d‟alçada, pesava més de cinquanta quilos, podia caure i provocar
accidents als infants o a les famílies que hi són al parc, el niu es va retirar, es va
haver de tallar brancam de l‟arbre per poder retirar-lo, efectivament alguns pollets
d‟aquesta espècie de la cotorra gris van quedar ferits, s‟ha obert un expedient
informatiu, s‟ha parlat amb més de 13 persones que han intervingut en tot aquest
procés, tancarem l‟expedient informatiu i una mica reportarem les conclusions. Hi
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ha fotos que s‟han publicat que no responen a la realitat d‟aquest niu, també s‟ha de
dir, perquè ni estaven a prop del niu i, per tant, sobretot una de les fotos que és més
cruel i que fa referència a un pollet que està en una reixa, és impossible que aquell
pollet..., primer no era d‟aquest niu i, segon, pugui estar en aquella reixa i, per tant,
també estem investigant aquesta situació. Res més, moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la resta de temes els contestarem per escrit, sí sobre la pregunta que feia
la Sra. Esteban i perquè dormi tranquil·la, en cap moment, en fi, mai m‟he referit
quan parlo que Barcelona expulsava coses negatives, ni m‟he referit mai a
persones, evidentment, és una, en fi, és una frase que he fet servir sovint i si vostè
m‟ha sentit comentar-la sempre ho relaciono a què en aquests moments Barcelona
ha quedat petita per la mateixa Barcelona i que en aquests moments, al igual que fa
40 anys s‟expulsaven activitats molestes, negatives, recordem els “xatarrers” que hi
havia o, en fi, les escombraries que teníem a una bona zona de la Gran Via, doncs
en aquests moments tot això ha canviat i Barcelona comença a expulsar
equipaments de país com, en fi, la Fira, com és la Ciutat de la Justícia, com són
empreses internacionals que s‟ubiquen a l'Hospitalet, com són grans hotels que
també, és en aquest sentit, per tant, en fi, en cap moment, mai, jo he pensat amb
cap persona ni de fa 40 anys, ni en aquests moments pensaré mai a la meva vida
que tot això sigui negatiu quan estic parlant de persones, em referia a les activitats.
Molt bé, són gairebé les dotze en punt, aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

