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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 9/2018
Data: vint-i-cinc de setembre de dos mil divuit
Hora: 17:04 hores fins 23:04 hores
Lloc: Casa Consistorial
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M Garcia Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
David Quirós Brito
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Pedro Alonso Navarro
Sonia Esplugas Gonzalez
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Fco. Javier Martín Hermosín
María Petra Sáiz Antón
M. Dolores Quirós Brito

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
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Interventora general
Secretària general del Ple, accidental

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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SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i a totes, comencen el Ple ordinari del mes de setembre i quan
vulgui Sra. Secretària pot començar a llegir l’ordre del dia.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE JULIOL DE 2018.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la sessió
ordinària del 24 de juliol de 2018, 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.
I. PART RESOLUTÒRIA

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
Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Algunos comentarios para explicar alguno de los puntos
que llevamos de la parte resolutoria.
Con respecto al punto número 2, la aprobación provisional de la modificación de las
ordenanzas fiscales, junto con el acuerdo aprobado de la aprobación de la
modificación inicial de los precios públicos, presentada en la Comisión de
Competencias Delegadas del Pleno hace un momento, se inicia el trámite de la
aprobación de los presupuestos municipales.
Un modelo consolidado, con un presupuesto que tiene un objetivo muy claro, la
redistribución de la riqueza en nuestro municipio, de quienes la generan a quienes
la necesitan. Los impuestos que pagan las empresas de plaza Europa sirven para
mantener nuestros servicios sociales, educativos, culturales y deportivos, ayudando
así a la cohesión social del municipio. Con los impuestos, pero también con las
bonificaciones que ya disfruta la ciudadanía y que ayudan a entender la solidez de
nuestro modelo de redistribución dentro del municipio.
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Como novedades para este año, destacar la bajada del IBI residencial en un 1,5 %,
lo que representa una bajada de media de 5 euros en el recibo medio del IBI para
este año y con esta bajada del IBI cumplimos con el compromiso del gobierno
municipal de bajarlo un 2 % durante este mandato y mantenemos los criterios de
tarifación social y ambiental introducidos estos últimos años.
El resto de impuestos, impuestos de vehículos de tracción mecánica, impuestos de
actividades económicas, el impuesto de construcciones, se mantienen congelados.
Se aplicarán bonificaciones del 75 % y del 50 % en el impuesto de vehículos de
tracción mecánica y en aquellos vehículos que dispongan de distintivos ambientales
0 emisiones y ECO, durante los primeros 8 años a contar desde la matriculación.
Con respecto a los precios públicos, que hemos iniciado el proceso también
anteriormente, comentar que se congelan para este año todos los precios públicos
excepto los de deportes, que se incrementan de media un 2 % y también se reduce
un 40 % la lista de precios con la voluntad de hacer más transparente la oferta en
los precios deportivos. Gracias.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Buenas tardes a todos. Sra. Alcaldesa. Voto abstención al 2, 3, 4, 5 y 6, y me doy
por enterado del resto.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Bona tarda a tots i totes. Em dono per assabentada dels punts 1, 7 i 8 i a
favor de la resta d’acords. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bona tarda a tots i totes. Em dono per assabentat de l’1, del
7 i del 8 i voto a favor de la resta.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Molt bona tarda a tothom. Ens donem per assabentades del punt 1. Votarem en
contra del punt 2. Ens abstindrem en el tercer. Votarem a favor del quart, en contra
del cinquè, en contra del sisè també i ens donarem per assabentades tant del setè
com del vuitè.
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Alguns comentaris en relació al cinquè, de l’aprovació de l’increment de les
retribucions del personal eventual. El votarem en contra. Com ja hem denunciat
altres vegades, considerem que aquests salaris, en llocs de feina de lliure
designació, estan molt per sobre de la mitjana de la nostra ciutat. Amb aquesta
pujada s’incrementen encara més aquests sous. El més baix de tots es fixa en uns
33.700 euros bruts anuals, quan la renda mitjana per càpita a L’Hospitalet a l’any
2016, no va superar els 25.000 euros bruts anuals. D’altra banda, amb aquesta
nova pujada, el salari dels llocs de lliure designació més alt, arriba ja als 75.700
euros l’any.
En el punt sisè, l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit amb baixa per
anul·lació, bé, votarem en contra d’aquesta modificació de crèdit i no perquè
considerem negatiu aquest moviment comptable com a tal. El que critiquem, amb
aquest vot contrari, és la mala gestió, al nostre entendre, des de l’Àrea
corresponent, relativa a la remunicipalització del poliesportiu municipal Sergio
Manzano de Bellvitge.
A vegades aquests expedients pressupostaris ens expliquen, al nostre entendre,
més sobre com són les coses dins de les àrees municipals, que la informació
facilitada pels propis responsables polítics. Doncs per descodificar què significa
aquesta modificació de crèdit volem fer alguns apunts. Cal explicar llavors a la gent
que segueix el Ple des del públic o des de casa seva, que aquest punt que votem
ara es tracta de la coneguda intervenció dels comptes i de la gestió del poliesportiu
municipal Sergio Manzano de Bellvitge. Al juny del 2016, davant un mal
funcionament de la gestió del poliesportiu, la Junta de Govern de l’Ajuntament de
L’Hospitalet va intervenir, va decidir intervenir la gestió del servei d’aquest
equipament municipal.
L’Ajuntament disposava de termini fins al maig del present any 2018, per mitjançant
aquesta intervenció, de trobar una solució de continuïtat a la gestió de l’esmentat
equipament. Per a nosaltres, la fórmula adient seria la remunicipialització total
d’aquest servei, però durant aquest temps sembla clar que l’àrea no ha volgut fer-se
càrrec directament de la gestió del poliesportiu i tampoc ha trobat un nou possible
gestor extern del mateix. Aquesta inacció municipal ha suposat, per tant, aquesta
modificació de crèdit.
I és que l’Ajuntament havia reservat una dotació directa al pressupost de mig milió
d’euros, per si havia d’assumir-ne directament la gestió i ingressar aquests diners
provinents dels preus públics de les diferents activitats que s’hi fan al propi
poliesportiu i posteriorment reinvertir-los i convertir-los en despeses de gestió al
propi poliesportiu.
Esgotat el termini i tot i no comptar amb el vist i plau de l’entitat gestora actual,
l’associació esportiva Bellsport, l’Ajuntament ha hagut de posar en marxa aquesta
pròrroga forçosa d’un any del contracte de gestió interessada amb l’associació
esportiva Bellsport.
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Després de tot el que va passar, ens resulta estrany que prorroguin la gestió actual
de l’equipament amb la mateixa entitat, i trobem una greu negligència política el fet
de no ser capaces d’assumir la gestió directa d’aquest equipament, mentre no
aparegui un nou actor al qual externalitzar l’explotació d’aquest poliesportiu
municipal. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Bona tarda. Des del Partit Demòcrata ens donem per assabentats del punt número
1, ens abstindrem del punt 2, del 3, del 4, del 6, ens donem per assabentats del 7 i
el 8 i votem a favor del 5.
En quant al punt número 2, tema de les ordenances fiscals. És una abstenció no
perquè en si mateix no estiguem d’acord amb algunes de les modificacions a les
ordenances fiscals que ens proposen. Ens abstenim perquè tot i així no estem
d’acord amb el conjunt d’ordenances fiscals a la que estaria subjecte la ciutadania
de L’Hospitalet.
I sí, sabem que podem fer al·legacions, però també sabem que es quasi impossible,
per no dir literalment així, fer cap tipus de modificació d’aquesta ordenança a través
d’aquest sistema.
Així doncs, a la pràctica ens trobem amb unes ordenances que estan encotillades,
rígides i que són molt difícils de modificar Per això i perquè creiem que la
modificació d’aquestes ordenances ha d’anar més enllà, ens abstindrem.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Bona tarda als veïns i a les veïnes. Un Ple més comencem la nostra
intervenció reclamant la llibertat dels presos i les preses polítiques, l’Oriol
Junqueras, la Carme Forcadell, la Dolors Bassas, el Jordi Sánchez, el Jordi Cuixart,
el Quim Forn, el Raül Romeva, el Josep Rull i el Jordi Turull, nou persones
innocents que es troben empresonades únicament per defensar les seves idees i
per posar les urnes l’1 d’octubre.
Respecte als dictàmens, votarem en contra del número 2, a favor del 3, del 4 i del 5,
abstenció del 6 i ens donem per assabentats del número 1, del 7 i del 8.
Respecte a les ordenances, a inicis d’aquest mandat, Esquerra Republicana de
Catalunya va arribar a un acord amb el govern socialista sobre les ordenances
fiscals. Aquell acord contemplava diferents aspectes. El primer, la reducció de l’IBI
un 2 % durant aquest mandat. També una taxa sobre pisos buits que fossin
propietat d’entitats bancàries o de grans tenidors; crear i amplificar bonificacions per
a famílies nombroses, monoparentals, pensionistes i altres col·lectius amb rendes
baixes, així com també aplicar la tarifació social a les ordenances fiscals i preus
públics. Una tarifació social que crèiem important perquè és una eina essencial i
coherent basada en la renda, que pot promoure una tarifació més justa i suavitzar la
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càrrega que suporten les classes mitjanes, les classes populars i els més
desfavorits.
El resultat, després d’aquests quatre anys, és que el govern socialista només ha
complert la rebaixa de l’IBI un 2 %. I això que ha tingut quatre anys per fer complir
tot allò que vam acordar a inici de legislatura.
Vostès van fer grans titulars a inicis de legislatura de que penalitzarien i crearien
una taxa sobre pisos buits, però la realitat és que, a data d’avui, aquesta taxa no és
vigent.
Vostès també van manifestar a inici de legislatura que aplicarien el tema de la
tarifació social, que ens entregarien un estudi, que es crearia un grup de treball
entre les diferents formacions polítiques per tal d’estudiar i desenvolupar aquesta
tarifació a les ordenances fiscals, i han passat més de tres anys i aquest estudi no
existeix i no han aplicat tampoc la tarifació social.
Vostès s’han negat a fer unes ordenances fiscals d’esquerres i progressistes,
perquè vostès no compleixen els acords que van adquirir a inici de legislatura i és
per aquest motiu que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya votem
en contra d’aquestes ordenances.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Bona tarda. En el punt 1, 7 i 8 ens donem per assabentats, el número 2 ens
abstenim i presentarem al·legacions i en funció del resultat, tindrem la nostra
posició final. I del 3 al 6, abstenció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola, bona tarda. El número 1 ens donem per assabentats, el número 3 farem
abstenció, el 4 a favor, el 5 a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Del segon votarem, de moment, ens abstindrem d’aquesta aprovació provisional,
que tenim temps encara de negociació. No podem tornar a perdre un altre any per
ampliar conceptes que nosaltres creiem fonamentals. En aquest mandat, ho hem
comentat cada època en que tocava discutir i les bonificacions i ordenances fiscals i
pressupostos, que s’ha avançat en conceptes com la tarifació social, que hem
impulsat en altres ajuntaments on governem o cogovernem. Creiem que és un
element fonamental per a la cohesió social.
Creiem també que hem d’iniciar el debat per separar el concepte i fer un anàlisi
profund i ben fet i ben ordenat sobre el que suposa fraccionar l’IBI d’un impost de
recollida selectiva. Això té recorregut? no té recorregut. Això col·locaria en una
situació semblant a la resta de municipis de l’entorn i això podria, precisament,
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millorar propostes de exempcions fiscals, bonificacions, allò que té a veure amb la
fiscalitat ecològica, verda i de foment de polítiques actives contra la mala gestió dels
residus.
Creiem que hi ha marge també en la pressió fiscal per aquests tipus d’impostos per
a les empreses que més recursos n’obtenen de l’ús de l’espai a L’Hospitalet o de
l’espai públic, com per exemple l’impost de la construcció. Per tant, creiem que hi
ha marge i per això situem aquesta exempció com un element per continuar
debatent fins que s’aprovin de manera definitiva les ordenances fiscals.
En aquest dictamen 6 votarem en contra. Creiem que hi ha hagut temps, la pròrroga
d’un any ve precedida per 15 anys de gestió d’un conveni, en aquest cas amb
l’associació esportiva Bellsport. Aquest canvi, com deia un company anteriorment,
és un canvi comptable, però tornem a situar que la gestió directa, en aquest cas, no
ha sigut ordenada de la manera que correspondria, problemes ja arrossegats des
de fa temps en la gestió del Sergio Manzano.
No és un tema de modificació de crèdit, no és un tema de comptabilitat, creiem que
és un tema de voluntat política d’afrontar un debat sobre el tema del model de
gestió dels poliesportius i en aquest cas, d’una entitat que està dient o reclamant
que es doni per finalitzat el contracte. Per tant, ha faltat previsió, ho tornem a dir,
des de l’àrea d’esports i en definitiva, votarem en contra d’aquest número 6.
I del número 7 ens donem per assabentats. Creiem i demanem a l’ajuntament que
prengui nota de les recomanacions d’Intervenció, en quant alguns conceptes que
defineixen en el resum de les seves aportacions. Per exemple, definir de manera
correcta i àmplia els objectius dels diferents programes pressupostaris. Que
s’incorporin mesures de control financer interns de l’ajuntament, de tipus vertical i
horitzontal. Que es doti a Intervenció, creiem que és una cosa que a dia d’avui ens
sobta i creiem que hem de posar... s’ha de solucionar de manera immediata, que és
el software necessari per dur a terme el control de riscos sobre les incidències
detectades. Reforçar amb més mitjans humans, com hem comentat en cada debat
que hem tingut sobre pressupostos, que es reforci. La gent està demanant, les
entitats, la ciutadania en general demana més control, també necessitem dotar de
més recursos humans i materials a l’àrea de fiscalització i control, per garantir-ne
els compromisos que té i les diverses lleis que la defineixen.
I també voldríem conèixer com es situa el pla d’acció de la presidenta de la
corporació, per determinar les mesures a adoptar per corregir les deficiències,
debilitats, errors i incompliments emesos per l’informe d’Intervenció.
I pel vuitè, ens donarem també per assabentats i simplement destacar, de les
recomanacions que fa Intervenció o de l’univers d’expedients que s’han analitzat,
destacar l’àrea d’esports d’una banda, aquest 15 % d’incidències en el que té a
veure amb ingressos i la llicència d’activitats un 17 %.
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Són elements, altres àrees no tenen cap tipus d’anomalia o de recomanacions,
millor dit, per part d’Intervenció. Es posa l’accent en aquestes dues àrees que
sembla que de manera recurrent tenen algunes dificultats.
I el número 9, ens abstindrem. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Buenas tardes. Gracias. Bienvenidos a los vecinos y vecinas a este Pleno. En el
primer acuerdo nos damos por enterados, en el tercero nos abstendremos, en el
cuarto también abstención, el quinto a favor, el sexto abstención y en los dos
restantes, 7 y 8, enterados.
En cuanto al acuerdo número 2, tenemos que decir algo que ya presumíamos y que
ya en este Pleno lo comenté, se consuma la táctica Montoro, como les dije. Ustedes
van a esperar al último año para bajar del 2 % que tenían que haber bajado a lo
largo de todo el mandato, a cumplir un año con el 0,5, que era lo previsto y lo que
se comentó aquí y al final han hecho eso, lo que hacía Montoro, cuando ya falta
poco tiempo para las elecciones, entonces aprovechamos y bajamos el 1,5 % que
le debíamos a los vecinos, porque se había aprobado en este Pleno.
Me parece que para un partido de izquierdas, utilizar tácticas de derechas no es de
recibo. Justo bajar impuestos antes de elecciones, está muy mal visto y además yo
creo que los vecinos, al final, lo castigan esto, ténganlo en cuenta. Lo castigan
porque está muy visto ya y muy manido esto. Esto de levantar todas las calles a
última hora, ponerlo todo muy bien, de molestar demasiado cuando tenemos 4 años
para trabajar y luego ponernos manos a la obra, buscando la excelencia, si puede
ser, en la recogida de basuras, en esto otro, que tampoco funciona, pero en
cualquier caso molestias sí ocasiona, tener todas las calles levantadas al mismo
tiempo.
Mire, han bajado ustedes un ridículo 2 % el IBI, cuando en lo peor de la crisis se
subió hasta casi el 28. Me parece lamentable que esto cuando se está recuperando
la economía, hay tintes de recuperación, ya hay gente, desgraciadamente poca
todavía, con más trabajo, que ya parece ser que la administración pública empieza
a tener más impuestos porque hay más dinamismo económico, pues ustedes no le
devuelven ese esfuerzo que hicieron los vecinos en esos años tan duros de la
crisis.
Mire, usted parece que no, Sr. Brinquis, pero yo es que miramos las cosas y las
cotejamos. Somos el municipio de nuestro entorno con el tipo de gravamen más
alto del IBI y usted me va a decir que no, porque ya me lo ha dicho otras veces.
Una bajada del 1,5 es absolutamente insuficiente en función de lo que le acabo de
decir.
Mire, para igualarnos con Barcelona tendríamos que bajar el 10 % como mínimo y
aún quedaríamos por debajo. Estaríamos perjudicados. Sí, sí, no haga usted así
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con la cabeza, Sr. Castro. Ahora se lo voy a demostrar con una gráfica que hay
aquí que está súper estudiada.
Mire, que no vamos a apoyar esto porque una bajada es insuficiente, del 1,5 %.
Porque me parece, como he dicho aquí otras veces, que tenemos pisos de pobres
con impuestos de ricos y hay que intentar cuando se habla de que somos, que se
habla mucho desde la parte esa izquierda que mira tanto por la gente más
necesitada, con más precariedad y luego al final pues le niegan ustedes cuando las
cosas funcionan un poquito mejor, el que recuperen eso que han perdido a lo largo
de la crisis.
Por ejemplo, también podemos hablar del tema de los libros y demás, que son
incapaces de hacer un banco de libros, cuando sabemos que hay familias que lo
necesitan y pueden decir ustedes que no, pero es que yo las veo cada día que me
lo dicen, porque cuando lo ponemos por ahí y lo ven, nos dicen, hombre, como
puede ser que este ayuntamiento que siempre habla de que hay que defender a los
más necesitados, estas personas que se han excluido porque el sistema los ha
expulsado por circunstancias, y no son capaces de darnos los libros para que
nuestros hijos tengan la misma igualdad de oportunidades que otros. Pues esto es
lo que nos duele.
Estos presupuestos no recogen muchas cosas, no recogen tampoco, no se tiene en
cuenta la tarifación social, que se les llena la boca, hacen soflamas aquí de hablar
de esas cosas y luego después se la dejan ahí y no lo han recogido. También creo
que esto habría que tenerlo en cuenta porque aquí sí que se les llena la boca de
decir que van a redistribuir, que tal. No nos distribuyen nada. Lo que hacen es lo
que hacen, pues eso, ahora que llega el momento, que falta poco para las
elecciones, un guiño ahí a ver si hay quien muerde el anzuelo y se cree esto de que
ustedes han bajado los impuestos, cuando no es cierto.
Mire, tampoco han querido recoger lo del tema de las funerarias. Hablamos aquí
que de un plumazo se cargaron el servicio, muy digno por cierto, el servicio épsilon.
Dijimos aquí que tal, dijeron que lo mirarían y que lo harían. No aparece, Sr. Castro.
Vuelven ustedes a decir aquí una cosa en el Pleno y no cumplirla. Ahí cuando lo
veamos, nos creeremos la palabra de ustedes, pero es que no lo vemos nunca. Es
que este Pleno no sé para que lo hacemos porque, en definitiva, se toman
decisiones y ustedes dicen que sí, porque no tienen más remedio que en estas
cosas que claro, cuestan luego la opinión pública, piense lo que piensa, de que no
somos un gobierno que hablamos mucho de los desfavorecidos, que la izquierda, la
pureza esa de la izquierda que defiende a los trabajadores, a los más pobres, y
luego después resulta que les meten ustedes la mano en el bolsillo cada vez que
tienen la oportunidad.
Por lo tanto, cuando lo veamos nos lo creeremos. Y no lo hemos visto y se quedó
aquí en un Pleno en que ustedes lo harían, Sr. Castro. No sé si será porque se les
ha pasado por alto, pero sería lamentable, o por voluntad de no hacerlo. Le
requerimos para que lo hagan, Sr. Castro. Pónganlo ahí y además publiquen los
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precios públicos del servicio épsilon, que también se aprobó en un Pleno, que había
que publicarlos y no se han publicado más que una vez porque les hemos apretado,
pero había que publicarlos bimensualmente para que nuestros vecinos y vecinas
sepan que por un precio módico, con mucha dignidad se puede hacer un entierro
de sus seres queridos y que no vayan allí, como he dicho otras veces, a que,
perdónenme la expresión, el buitre vestido de negro les esquilme los bolsillos
porque les venda los productos más caros, porque en ese momento no están por
decidir muchas cosas. Si lo saben y van informados, pues sí, pues seguramente
tendrán esa capacidad de información que les permite que no abusen de ellos.
Por lo tanto, miren, en función de lo que he dicho, y porque no me creo nada que
estos presupuestos tengan el marchamo y el emblema que tiene que tener de un
gobierno de izquierdas cuando presume de ello, vamos a votar en contra, porque
nosotros sabemos que no hay que tirar mucho más, cuando se presume de
superávit, de los bolsillos de los vecinos y cuando se les tiene que devolver algo a
un esfuerzo que han hecho en los duros años de la crisis, como he dicho muchas
veces aquí, pues habría que hacer ese pequeño esfuerzo, mucho más cuando
nuestra Alcaldesa se pasea por los platós y por los periódicos diciendo y
presumiendo que tenemos superávit. ¿Superávit? Pues bajemos el IBI. ¿Por qué
les sacamos el dinero del bolsillo a los contribuyentes si tenemos superávit? Me
parece una falta de coherencia.
De manera que sintiéndolo mucho y que me gustaría, no abundo en otras
cuestiones porque no quiero abrumarlos. Pero de verdad que estos presupuestos
son antisociales y nosotros vamos a votar en contra ahora y si después
proponemos cosas y no las corrigen, seguiremos votando en contra. Muchas
gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Bona tarda. Gràcies Alcaldessa. Per respondre alguns comentaris que s’han fet al
respecte de la gestió del poliesportiu municipal Sergio Manzano, poliesportiu de
Bellvitge. Simplement per aclarir alguna qüestió.
El portaveu de la CUP-PA ha fet un relat de dates. A mi m’agradaria posar algun
element sobre la taula a part de les dates, perquè realment si només veiem les
dates, no tenim tota la història completa.
Des del moment que es fa la intervenció del poliesportiu l’any 2016, des de
l’ajuntament el que s’ha treballat sobretot i li pot preguntar a l’entitat gestora de la
instal·lació, és en donar suport a aquesta entitat per tirar endavant la gestió del
poliesportiu, per donar resposta a les mancances que hi havia en aquell moment en
el funcionament del poliesportiu, per intentar ordenar la situació econòmica i per
recuperar el funcionament del poliesportiu, que avui té poc a veure amb el que
passava fa dos i tres anys i vostè em consta que ho sap.
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Per tant, en això és el que ens hem estat esforçant durant tot aquest temps que ha
durat la intervenció. Evidentment, si haguéssim pogut dedicar temps a unes altres
coses, segurament tot hauria anat més ràpid, però en qualsevol cas, hi estem
treballant, en la redacció dels plecs per fer el que teníem previst fer aquest any,
poder-ho fer abans de que acabi aquesta pròrroga d’un any forçosa, que es la
recuperació per la gestió directa del poliesportiu de Bellvitge i, per tant, algú deia
que s’havia de fer un debat sobre el model.
Nosaltres fa anys que hem fet aquest debat, tenim clar que hem de caminar cap a
aquest model en totes les instal·lacions en que sigui possible, econòmicament
possible i socialment també viable i en això estem treballant. Tenim els recursos
que tenim, anem amb tota la velocitat que podem, en funció també dels canvis
legislatius i normatius que ens passen pel camí i per tant, estem treballant, però en
cap cas hi ha hagut inacció, ni desídia, ni cap tipus de deixadesa en quant al
funcionament del poliesportiu i el seu futur.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Responder algún tema. Esquerra Republicana. Yo creo
que de los compromisos que tuvimos a principios de mandato, hemos bajado el IBI
un 2 %. Yo creo que el tema está cumplido. El tema de la tarifación social,
precisamente el estudio, que es verdad que les tenemos que presentar, lo que pone
de manifiesto es que existe otro modelo que está implementando el ayuntamiento
de L’Hospitalet, que es muy parecido a la tarifación social, es un tema que tenemos
que discutir todos los grupos políticos. Por lo tanto, no sé si cambiar un modelo por
otro. Yo creo que lo que tenemos que hacer es discutirlo primero, para luego estar
de acuerdo si tenemos que cambiar el modelo actual o no.
Y la tasa de pisos vacíos que se aprobó, usted bien sabe que el único trámite que
falta es la aprobación del Pleno. Hay una recomendación, ya que esta tasa está
parada en el ayuntamiento de Barcelona, y se nos recomendó que la paráramos a
expensas de lo que acabe pasando en el ayuntamiento de Barcelona, pero si está
más de acuerdo y hay una voluntad política de tirarla adelante aunque luego se
pare, buenos pues seguramente lo haremos y ya veremos qué pasa, pero usted
sabe que todo el procedimiento se ha llevado a cabo. Por lo tanto, ha sido más un
tema de que está parada, no se puede aplicar esa tasa. Es un tema de discurso
político, de voluntad política, pero que todo el trámite se ha realizado.
Y al portavoz de Ciudadanos comentarle que ahora estamos en la fase de hablar
del tema de los presupuestos, pero el tema de ingresos, ya hablaremos de la parte
de gastos. No se preocupe que dentro de un Pleno o dos, podremos hablar de la
fase de gastos y ya podrá criticarnos y podrá comprobar si sí o si no, si
redistribuimos.
Yo creo que confunde la tarifación social con lo que he comentado yo en el Pleno.
Creo que todavía no es consciente cuando hablamos con el resto de grupos
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políticos de izquierda, qué significa tarifación social. Pero no se preocupe que se lo
explicaremos adecuadamente. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
En relació a la feina que ha fet l’àrea i l’ajuntament durant els últims dos anys amb
el poliesportiu municipal Sergio Manzano, crec que en la nostra intervenció i crec
que en la resta d’intervencions, no hi hagut cap crítica a la feina que ha fet l’àrea, de
seguiment i de suport a l’entitat. El que crec que hem criticat, i hem estat diversos
grups, és que el maig d’aquest any, el maig del 2018, caducava un contracte de 15
anys, un contracte de l’any 2003, de gestió interessada, un contracte determinat per
la gestió d’un equipament municipal gestionat per una entitat, que és la associació
esportiva Bellsport, això caducava després de 15 anys de gestió.
Un model, que ens explica el responsable de l’àrea, sobre el que han debatut.
Haurà debatut el govern internament, públicament en aquest Ple no s’ha debatut
sobre això, que nosaltres sapiguem, nosaltres no hem debatut mai sobre aquest
model. La nostra posició seria bastant contrària a aquest model previ i el que estan
implementant des de fa uns anys a d’altres poliesportius municipals. Per tant, el
debat no ha vingut aquí, serà un debat intern que faran vostès a les Juntes de
Govern Local o on sigui.
I estem parlant d’una gestió que caducava després de 15 anys i que fa dos anys
que té un suport de l’àrea, un suport específic i concret de l’àrea i després d’aquests
dos anys, arribem a la finalització d’aquest contracte i l’àrea decideix que l’únic que
es pot fer, i no diem que no s’hagi donat suport o que no s’hagi fet feina, diem que
segurament es podria haver pres una altra decisió en el moment que caducava un
contracte de 15 anys. Segurament es podria haver pres una decisió i no esperar un
altre any més a que continuï gestionant la mateixa entitat que va haver de ser
intervinguda fa dos anys. És que no hem canviat l’entitat, l’entitat ha estat la
mateixa amb el suport de l’àrea però ha estat la mateixa que va ser intervinguda i
ara hem decidit prorrogar-ne la gestió un any més amb aquesta mateixa entitat. És
probable que haguem tingut el temps suficient com per prendre alguna mesura
diferent, abans d’acabar els 15 anys de gestió aquest maig passat.
Bé, ara ens diuen que haurem d’esperar un any més amb la mateixa entitat gestora.
És això quan nosaltres relatàvem les dates, creiem que era important que quedés
clar quan començava la gestió i el contracte de gestió d’aquest equipament
municipal, quan havia començat la intervenció. Creiem que no es pot desdir cap de
les dates que hem relatat.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Miri, Sr. Brinquis, el nostre grup municipal va arribar amb vostès a un acord, és a
dir, té la voluntat de que aquests acords s’acompleixin i els dos primers anys,
aquest grup s’ha abstingut a les ordenances fiscals i ha donat crèdit al seu govern
per tal de poder aplicar aquells compromisos que teníem.
I en aquests moments ens trobem a finals de legislatura, a finals de mandat i
únicament, d’aquells acords, únicament tenim la rebaixa del IBI un 2 %. Perquè
sobre el tema de tarifació social, aquest estudi també ens ho van dir al 2015, també
ens el van dir al 2016, al 2017 i aquest any 2018. I aquest estudi ningú d’aquest
consistori no el té a les seves mans. Els hi hem demanat més d’una vegada, que
també hi hagués un grup de treball entre les diferents forces polítiques d’aquest
consistori, per començar a treballar el tema de la tarifació social i en cap moment
s’ha constituït aquest grup de treball per treballar en aquesta direcció.
I sobre el tema de la taxa de pisos buits, el mateix, al 2015 si l’haguessin fet en el
seu moment, possiblement l’haguéssim pogut aplicar i si ho tenen ja tot fet, tot fet
per passar-la per aquest Ple, apliquin-la i quan el lobby dels bancs faci la seva
impugnació, ja debatrem en aquest Ple una altra vegada el tema de la taxa dels
pisos buits. I aquest grup polític, fins que no es compleixin aquests tres requisits
que va posar sobre la taula al 2015 i que vostès han tingut molt de temps per fer-los
complir, no els votarà les ordenances fiscals.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Mire, Sr. Brinquis, claro que sabemos, no nos tiene que dar
lecciones de si sabemos qué es la tarifación social o no. En cualquier caso, usted
se empeña en que aquí parece ser que los únicos que saben de estas cosas son
ustedes. Y yo creo que no. Lo demuestran claramente. Sí que saben, pero de meter
la mano en los bolsillos de los contribuyentes. Eso sí que lo hacen bien.
Mire, aquí tiene usted una lista, un listado que corrobora lo que le he dicho y puede
cotejar usted igual que yo. Mire, tipo de gravamen: Badalona, Barcelona, Terrassa,
Esplugues, Gavà, Santa Coloma, Sant Adrià, Viladecans, Cornellà, Sant Boi, El
Prat, Sabadell, Castelldefels, todos, mucho más por debajo, bastante por debajo de
lo que tiene el Ayuntamiento de L’Hospitalet.
Pero fíjese, vamos a la renta per cápita de cada ciudadano, salvo una ciudad que
es Santa Coloma, todas están por encima en la renta per cápita. Esto está sacado
de las estadísticas que se hacen de fuentes fidedignas, no nos lo inventamos, lo
puede mirar.
Pero fíjese usted, se da la circunstancia de que ¿cuánto paga en porcentaje un
vecino más de estas poblaciones, en comparación con L’Hospitalet? Por ejemplo,
en L’Hospitalet per cápita sale una media de 280 euros por persona. Eso es fácil,
hacer la división que toca en función de los datos que ustedes mismos dan. Fíjense,
en Sabadell, 227 euros, hay una diferencia grande; en Terrassa, 233. Son ciudades
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equiparables a L’Hospitalet, con la radiografia de sus ciudadanos y demás.
Badalona, 226; Sabadell, un 19% menos, paga; Terrassa, un 17; Badalona, un 19 y
así sucesivamente, prácticamente todas las ciudades que se relacionan en nuestro
entorno y que tienen un perfil parecido a la nuestra.
O sea que nos parece que esta ciudad, aunque usted lo niegue y están aquí los
datos y los puede mirar. Y yo le invito y sino se los paso, se los paso y usted mire,
si hay algún error, me lo dice. Pero creo que no porque lo hemos mirado varias
veces.
Mire, Sr. Brinquis, al final, es voluntad de hacerlo o no. Y sobre todo le vuelvo a
reiterar, cuando presumimos de superávit. ¿Pero dónde está eso?, ¿pero cómo
puede ser que usted le coja el dinero a un vecino que lo máximo que tiene es un
piso pequeñito y le saque usted el dinero? Y le diga, no es que ahora, mire es que
tengo superávit. Pues no me lo quite, no me lo toque usted el dinero si va a tener
superávit. Déjemelo en poco más en mi bolsillo que yo pueda comprar cosas que yo
quiera, aunque me hagan falta. Y esto no es hacer populismo, ni demagogia. Esto
es una realidad que está aquí, Sr. Brinquis.
Mire, por otro lado dice, ya hablaremos del gasto que es que ahora estamos
hablando de esta cosa. Es que ¿sabe qué pasa?, que el gato escaldado del agua
fría huye. Y ustedes siempre dicen lo mismo y al final se queda igual. No hacen
nada. Más que aquí mucho decir, mucho… La pena es que esto no se traslada a
los ciudadanos porque si oyeran lo que usted dice y lo que usted hacen. Es que no
lo oyen. Desgraciadamente, este Pleno lo ve quien lo ve. Debería verlo más gente
para que vieran lo que ustedes dicen aquí y lo que luego hacen. Mire, y luego
siempre… Yo les voy a decir a los grupos de la oposición que hagan lo que quieran
pero pedir estudios, ¿para qué? Si no los hacen nunca.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
A ver, Sr. García, que está muy bien que usted hable del IBI y bajar el tipo. Si eso
es verdad, si no le voy a decir que no. Pero para hablar del tipo, hace falta saber el
valor catastral y ustedes dan por hecho y ustedes engañan a la ciudadanía, dando
por hecho que el valor catastral en todos los municipios es igual.
¿Por qué en los municipios de alrededor de L’Hospitalet, el tipo de gravamen es
inferior al de L’Hospitalet? Porque el valor catastral es superior. Ustedes dan por
hecho que el valor catastral de todos los municipios es igual, cuando ustedes
obvian que el valor catastral de L’Hospitalet es inferior, ustedes lo que están
haciendo es engañar a la ciudadanía, Sr. García.
Por favor, denle información correcta, no una parte, la que a ustedes les interesa
para manipular a la ciudadanía. Eso sí que es de derechas, Sr. García, el manipular
a la ciudadanía. ¿De acuerdo?
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SRA. ALCALDESSA
Sr. García, haga el favor… no, no. Sr. García siéntese por favor y no haga aquí el
espectáculo, siéntese que nadie se ha levantado para interrumpirle en su
intervención.

El Sr. Miguel García intervé sense micròfon.

Sr. García, cállese y haga el favor de comportarse como tiene que comportarse. Ha
interrumpido a una persona que estaba en uso de la palabra, por tanto haga el favor
de comportarse como el resto de concejales. Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Por eso, ustedes dan por hecho, ustedes presuponen que
el valor catastral de todos los municipios es el mismo, como que no lo es. Y
precisamente en el Ayuntamiento o en el municipio de L’Hospitalet, el valor catastral
es más pequeño, el tipo de gravamen tiene que ser superior porque lo importante
es saber cuánto acaban pagando los vecinos de cada municipio.
Seguramente con sus datos, cuanto más alto es el tipo, más se paga. Entonces
aquí, le sale precisamente al revés. Cuánto más alto es el tipo, menos IBI se paga.
Porque el Ayuntamiento de L’Hospitalet, por mal que les pese, por mal que ustedes
digan, tiene un IBI inferior a la media de los municipios de Cataluña. Muchas
gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa, para apuntar dos cosas. Un dato más, ya que pone fechas, el
contrato actual permitía 10 años de prórroga, lo digo para que lo sepa. Es decir, no
hemos estado mirando al cielo, sino que hemos estado trabajando y la propia
entidad planteó esta posibilidad y al final se desestimó. Y eso nos ha llevado a la
situación en la que estamos.
Y por último, sí, el debate lo hemos tenido en la Junta de Gobierno. El órgano de
contratación del Ayuntamiento es la Junta de Gobierno, esto es un tema de
contratación. La responsabilidad sobre estos temas es de la Junta de Gobierno y,
evidentemente, lo debatimos entre nosotros.
Si ustedes quieren participar en esos debates, pues hablemos, sentémonos y si
llegamos a un acuerdo y forman parte del gobierno podrán participar de ellos, pero
mientras la responsabilidad sea nuestra, la decisión en materia de contratación y
los debates de contratación, los haremos nosotros.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA
PREVIST A L’ART. 104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL
EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ (3R. TRIMESTRE 2018) (EXP.
4180/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 7 de març de 2018, signat per l’assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals,
Programació i Pressupostos, que posa de manifest que aquest Ajuntament
compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del personal
eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 22 de desembre de 2017, va acordar
l’aprovació inicial del pressupost per a 2018, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l’Ajuntament, que inclou el personal eventual, integrat per 24
llocs de treball. Acord que va ser declarat aprovat definitivament, el 19 de gener de
2018 mitjançant resolució núm. 500/2018, de 26 de gener i que es va publicar al
BOP de 24 de gener de 2018 i al DOG núm. 7561 de 19 de febrer de 2018.
La Junta de Govern Local, en sessió de 31 de gener de 2017, va aprovar
l’adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d’aquest personal, aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que
va ser publicat al DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i al BOP de 16 de
febrer de 2017.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
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les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1039/2017,
de 15 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2017 és de 257.349
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General, el número de regidors que integren
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S’INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:

DENOMINACIÓ
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

SUMA

7

1

8

Grup Municipal CUP

1

0

1

Grup Municipal C's

1

0

1

Grup Municipal ERC

1

0

1

Grup Municipal PSC

1

0

1

Grup Municipal PP

1

0

1

Grup Municipal CiU
Grup Municipal ICV-EUiAPirates

1

0

1

1

0

1

Vacant

0

1

1

0

1

1

0

1

1

4

0

4

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA
ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

OCUPADES VACANTS

Vacant
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Àrea
Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic
i Ocupació
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Educació i
Cultura

1

0

1

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Territorial- Dte. VI

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea Alcaldia -Presidència

4
2

0
0

4
2

1

0

1

1

0

1

7

0

7

2

0

2

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

22

2

24

ASSESSOR/A DE NIVELL 1
ASSESSOR/A DE NIVELL 1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea
Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic
i Ocupació
Àrea d'Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat

ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3
TOTAL

Àrea d'Alcaldia-Presidència
Àrea d'Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria de Govern
d'Igualtat i Benestar Social
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Educació i
Cultura
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Regidoria Cultura
Àrea de Benestar i Drets
Socials: Servei de Salut

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en
sessió de 19 de juny de 2015 (BOP de 3/07/2015 i DOGC núm. 6902 de
30/06/2015) per als respectius llocs de treball. El Ple en sessió de 25 d’octubre de
2016, va acordar l’increment de la retribució del personal eventual amb efectes d’1
de gener de 2016 (DOGC núm. 7241 de 7/11/2016 i BOP de 9/11/2016) i
posteriorment el Ple en sessió de 24 d’octubre de 2017, va acordar aprovar, amb

…/…

19

efectes 1 de gener de 2017, l’ increment de l’1% de les retribucions fixades per
l’acord de 25 d’octubre de 2016.
3.- A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un total
de 24 places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”

El Ple, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
ÚNIC: ES DONA PER ASSABENTAT de l’informe trimestral relatiu al personal
eventual, en compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis
apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 2.- RELATIU
A
L’APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
LES
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS 2019 (EXP. 22165/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito, i de la REGIDOR/A NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón
Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i amb 7 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del
PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
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ATESES les Ordenances fiscals vigents.
VIST l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de desembre de 2017,
d’aprovació del Pla Anual Normatiu per aquest Ajuntament per a l’exercici 2018.
VISTA la memòria de la Consulta Pública prèvia a la modificació de les Ordenances
Fiscals per l’exercici 2019, amb el temps de la consulta a la web municipal,
efectuada entre les dates de 22 de maig a 12 de juny de 2018.
VISTES les propostes presentades pels diferents serveis municipals de modificació
del contingut normatiu, i els respectius informes tècnics i econòmics.
VISTA la memòria elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la
directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos de
data 18 de juny de 2018 que recull el contingut de les modificacions que es
proposen pel 2019.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat
de data 2 de juliol de 2018.
VISTA la memòria definitiva elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i
la directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos,
de data 23 de juliol de 2018 que recull el contingut de les modificacions que es
proposen un cop incorporades les observacions, consideracions i recomanacions
exposades en el dictamen emès el 2 de juliol de 2018 pel Tribunal Econòmic
Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat.
VISTA la memòria, de data 26 de juliol, de 2018, sobre la proposta de modificació
de l’Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per l’elaboració d’informes
d’arrelament social, d’integració social, de reagrupament familiar i renovació del
permís de residència, elaborada pel director de l’Òrgan de Gestió Tributària i la
directora de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos
que recull el contingut de les modificacions que es proposen pel 2019.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet de Llobregat,
de data 4 de setembre de 2018, en relació a la modificació de l’Ordenança fiscal
2.18 reguladora de la taxa per l’elaboració d’informes d’arrelament social,
d’integració social, de reagrupament familiar i renovació del permís de residència.
VISTA la provisió, de data 23 de juliol de 2018, del tinent d’alcaldia de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals on disposa s’iniciï l’expedient d’aprovació de la
modificació de les Ordenances fiscals per al 2019.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació, Pressupostos de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, que justifica el
compliment de les previsions de l’art. 7.3 en relació a l’art. 4 de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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VIST l’Acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 12 de Setembre de
2018, d’aprovació de les línees fonamentals dels Pressupostos de l’exercici 2019.
VIST l’informe de la directora de serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació, Pressupostos de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i l’informe jurídic
que s’adjunten a l’expedient.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, de
data 10 de setembre de 2018.
ATÈS que la Junta de Govern Local aprovà el projecte de modificació de les
Ordenances fiscals, així com l’establiment i modificació dels tributs per l’exercici
2019.
ATÈS el que es preveu als articles 15 a 17 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març en
relació amb el procediment d’aprovació de les Ordenances Fiscals, així com els
articles 132 i 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
ATÈS que l’òrgan competent per l’adopció de l’acord és el Ple de l’Ajuntament
d’acord amb l’article 123.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
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 PROVISIONALMENT la modificació de les Ordenances
fiscals, així com l’establiment i modificació dels tributs que es relacionen a
continuació, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2019:
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
TRIBUTS MUNICIPALS
ARTICLE 124. Terminis del pagament ajornat o fraccionat
Modificació de l’apartat 2 i inclusió d’un nou apartat 3, que passen a tenir el
redactat següent:
1. (...)
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“2. En els deutes en període executiu els terminis de fraccionament podran també
establir-se mensualment fins un màxim de 24 mesos.
3. Per a casos excepcionals, i de forma suficientment motivada, en els supòsits dels
fraccionaments, es podran concedir terminis diferents fins un màxim de 16
trimestres o 48 mesos.”

Disposició final
Modificació de l’apartat 2 de la Disposició final, que passa a tenir el redactat
següent:
(...)
“2. Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES
Quota i tipus de gravamen
ARTICLE 10:
Modificació de la primera part de l’apartat 3 de l’article 10, que passa a tenir el
redactat següent:
(…)
“3. El tipus de gravamen serà, amb caràcter general, el 0,8213 % per als béns de
naturalesa urbana i (...)”.
ARTICLE 14
Modificació de l’article 14, que passa a tenir el redactat següent:
“Quan els subjectes passius domiciliïn en entitats de crèdit el pagament de l’impost,
l’Ajuntament podrà acordar el seu fraccionament segons els terminis previstos en el
calendari del contribuent.”
ARTICLE 15
Es suprimeix l’article 15

…/…

23

ARTICLE 16
Es suprimeix l’article 16
Disposició final
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
Apartat 8
Modificació del punt c) del paràgraf 5 de l’apartat 8 de l’article 6, que passa a
tenir el redactat següent:
“(...)
8. (...)
(...)
A la sol·licitud de la persona interessada hi haurà de constar:
a) (...)
b) (...)
c) Certificació de l’entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en el Registre de Clubs,
Associacions i Entitats Esportives de la Direcció General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya, que certifiqui i asseguri que els vehicles reuneixen els
requisits necessaris per ser considerats d’interès històric.”

Exempcions i bonificacions

…/…

24

ARTICLE 6
Apartat 9
Modificació dels paràgrafs primer i segon de l’apartat 9 de l’article 6, que
passa a tenir el redactat següent:
“(...)
9. Gaudiran de les següents bonificacions de la quota de l’impost, durant els
primers 8 períodes impositius a comptar des de la data de la matriculació:
a) Bonificació del 75% de la quota als vehicles que disposin del distintiu
ambiental “zero emissions”.
b) Bonificació del 50% de la quota als vehicles que disposin del distintiu
ambiental “eco”.
Per a gaudir d’aquestes bonificacions, les persones titulars hauran de sol·licitar-ne
la concessió en el termini d’un mes immediatament posterior al dia de meritació de
l’impost i s’haurà d’aportar la fitxa tècnica del vehicle, així com la documentació
precisa que acrediti el tipus de vehicle.
(...)”
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.01 REGULADORA DE TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ SOBRE LES ACTIVITATS I ELS
ESPECTACLES PÚBLICS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Quotes
ARTICLE 6
Modificació del codi 14 i inclusió d’un nou codi amb la denominació de 14-1
de l‘apartat “Modificacions no substancials dels títols habilitants” de l’article
6, que passa a tenir el redactat següent:
(...)
Modificacions no substancials dels títols habilitants
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13
“14

14-1

(...)
75%*
Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut, la
seguretat de les persones o el medi ambient en activitats o els
espectacles públics que no suposin una reducció de la
superfície o l’aforament de l’activitat o espectacle públic.
50%*
Modificacions no substancials sense efectes sobre la salut, la
seguretat de les persones o el medi ambient en activitats o els
espectacles públics que suposin una reducció de la superfície
o l’aforament de l’activitat o espectacle públic.
25%*”

(...)

Disposició final
Modificació de la Disposició Final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ... de
....... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.”

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.06 REGULADORA DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS D’URBANISME

LA TAXA PER

Normes de gestió
ARTICLE 5
Modificació de l’apartat 2 de l’article 5, que passa a tenir el redactat següent:
1.(...)
“2. Una vegada dictada la resolució municipal, prestat el servei, o en els supòsits
d’obres comunicades, un cop verificada la seva conformitat amb la normativa
aplicable, es comprovarà l’autoliquidació efectuada i si s’escau, es practicarà una
liquidació complementària que serà notificada a l’obligat tributari que correspongui.“

TÍTOL II
Modificació de la denominació del Títol II de l’Ordenança, que passa a tenir el
redactat següent:
“TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES
D’OBRES, COMUNICACIONS PRÈVIES; PER LES ORDRES D’EXECUCIÓ I
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SUPÒSITS DE RUÏNA; PER LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA;
PER L’EMISSIÓ D’INFORMES I CERTIFICATS DE NATURALESA URBANÍSTICA;
PER LA SENYALITZACIÓ DE RASANTS I AMIDAMENTS DE DISTÀNCIES
TRAMITATS PEL SERVEI D’URBANISME”

Fet imposable
ARTICLE 7
Modificació de l’apartat 1 de l’article 7, que passa a tenir el redactat següent:
“1. Constitueix el fet imposable de la taxa tant l’activitat tècnica com l’administrativa
resultant de la tramitació de llicències d’obres, comunicacions prèvies, la pròrroga i
modificació de llicències, canvis de titularitat, canvis d’ús, la primera ocupació – total
i parcial -; la tramitació de les ordres d’execució i supòsits de ruïna; la tramitació
dels expedients per la protecció de la legalitat urbanística; per l’emissió d’informes i
certificats de naturalesa urbanística entre els quals es troben aquells relacionats
amb el planejament, qualificacions urbanístiques, possibilitats de canvi d’ús
urbanístic dels immobles i els de legalitat, antiguitat i compatibilitat; per la
senyalització de rasants i amidaments de distàncies tramitats pel servei
d’urbanisme.
2. (...)”
Tarifes
ARTICLE 8
Es suprimeix la tarifa del codi núm. 9 de l’article 8, en conseqüència, es
tornen a numerar els codis de la relació de la resta de les tarifes, que passen a
tenir el redactat següent:
“La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
(...)
Codi
Fet imposable
Informes i certificats

Tarifa

(...)
Tramitació de llicències d’obres i comunicacions prèvies
(...)
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“09
Prorroga de llicència
173,13 €
Modificació en edifici existent, o de les condicions de la llicència en tràmit o atorgada
10
Canvi de titularitat de la llicència.
64,50 €
11
Modificació de llicència mantenint el pressupost, la superfície 25 % (**)
construïda i unitats constructives (número de locals, habitatges,
trasters, places d’aparcament)
12
Modificació de llicència que comporti qualsevol, algunes o totes 75 % (**)
de les següents modificacions: pressupost, superfície
construïda, unitats constructives (número de locals, habitatges,
trasters, places d’aparcament)
13
Modificació d’ús en edifici existent, en llicència en tràmit o 100%*
atorgada
Ordres d’execució i supòsits de ruïna
14
Expedient contradictori de ruïna.
1.820,45€
Senyalitzacions d’alineacions i rasants
15
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana consolidada
107,50 €
16
Senyalització d’alineacions i rasants zona urbana no 188,10 €
consolidada, alineació al carrer
Amidaments
17
Mesura de distàncies entre dos punts del municipi en línia recta 107,50 €
18
Mesura de distàncies entre dos punts segons un itinerari vial. 208,95 €
Per cada itinerari
(...)”
Legalitzacions i ordres d’execució
ARTICLE 10
Modificació de l’article 10, que passa a tenir el redactat següent:
“Les llicències, comunicacions prèvies, les obres de les quals hagin estat
iniciades abans d’haver obtingut l’oportuna llicència i/o haver efectuat la
corresponent comunicació prèvia correctament validada, o havent estat objecte
d’una ordre d’execució, veuran incrementada la quota corresponent relacionada a
l’article 8 de la present ordenança en un import addicional de 184,31 €, com a
conseqüència de la necessitat de revisar la situació urbanística anterior a
l’inici de les obres.”

Disposició final
Modificació de la Disposició Final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
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de......... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.07 REGULADORA DE TAXA PER ACTUACIONS
SINGULARS DE LA GUÀRDIA URBANA
Fet imposable
ARTICLE 2
Modificació de l’apartat 1 de l’article 2, que passa a tenir el redactat següent:
“1. Constitueix el fet imposable l'activitat realitzada per la Guàrdia Urbana a la via
pública, quan es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular el subjecte passiu,
llevat de les tasques de vigilància pública en general. S’inclouen en aquest
apartat l’emissió d’informes, així com els tràmits de les targetes d’armes
d’aire comprimit.”
Modificació de l’apartat 3 de l’article 2 “Fet imposable”, incloent un nou punt
6, que passa a tenir el redactat següent:
(...)
3. En especial, es consideren fets imposables cadascun dels serveis o activitats
següents:
1. Emissió d'informes tècnics
(...)
6. Expedició i renovació de targetes d’armes d’aire comprimit.

Tarifes
ARTICLE 5
Modificació de l’apartat 1 de l’article 5, incloent un nou punt 5, que passa a
tenir el redactat següent:
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el
quadre de tarifes següent:
1.

(...)
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(...)
5.

Expedició i renovació de targetes d'armes d'aire comprimit 20,13

Disposició final
Modificació de la Disposició final
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ... de
...... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 2.11 REGULADORA
APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

DE LA TAXA PER

Tarifes
ARTICLE 9
Modificació de l’apartat 2 de l’article 9, que passa a tenir el redactat següent:
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa
Euros
1. (...)
2. Reserva d’estacionament en la via pública
“2.1.
2.1. Reserves especials en la via pública per a parada de
principi o final de línies regulars d’autocars, reserves
d’ambulància davant de serveis sanitaris d’urgències,
estacionaments concedits a hotels; reserves d’estacionament
davant d’obres de construcció, reforma o enderroc d’immobles
i altres reserves d’estacionament que es puguin autoritzar
d’acord amb la normativa vigent.
8,69
Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals. Al
mes o fracció
2.2 Reserves d’ús d’estacionament per a vehicles verds
compartits
2.2.1 Reserves d’ús especial de turismes/vehicles mixtes
Per cada m lineal o fracció, amb un mínim de 5 m lineals.
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Al mes o fracció
2.2.2 Reserves d’ús especial motocicletes

8,69

Per cada unitat. Al mes o fracció
2.2.3 Reserves d’ús especial bicicletes

4.30

Per cada unitat. Al mes o fracció

1,07

2.3. Reserves d’estacionament permanents per a persones
discapacitades amb mobilitat reduïda.
Per cada reserva. Al trimestre o fracció

24,25”

3. (...)

Disposició final
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12 REGULADORA DE
L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES

LA TAXA PER

ARTICLE 4
Modificació de l’article 4, incloent un nou apartat g) i incloent un nou títol
previ a l’article, que passen a tenir el redactat següent:
“Supòsits de no subjecció
ARTICLE 4
“No estan subjectes al pagament d’aquesta taxa:
(...)
g) Els vehicles que disposin de l’etiqueta ambiental 0“Zero emissions” emesa
per la Direcció General de Trànsit (DGT) i la portin visible al parabrises del
vehicle.”
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Disposició final
Modificació de la Disposició final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCICI DEL COMERÇ

Disposició transitòria
Modificació de la Disposició Transitòria, que passa a tenir el redactat següent:
“Amb vigència exclusiva per l’exercici 2019, es redueixen a la meitat els
percentatges fixats als apartats 7.1, 7.2, 7.3 i 7.7 de l’article 7 d’aquesta ordenança
fiscal”
Disposició final
Modificació Disposició Final, que passa a tenir el redactat següent:
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de .....
de ..........de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ELABORACIÓ D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ
SOCIAL, DE REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE
RESIDÈNCIA
Títol
Modificació del Títol que passa a tenir el redactat següent:
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.18 REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ELABORACIÓ DE DOCUMENTS PROPOSTA D’INFORMES D’ARRELAMENT
SOCIAL, D’INTEGRACIÓ SOCIAL, D’ADEQUACIÓ DE L’HABITATGE PER
REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA.”
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Disposició General
ARTICLE 1
Modificació de l’article 1, “Disposició General” que passa a tenir el redactat
següent:
“A l’empara del que es preveu en els articles 57 i 20 de la Llei reguladora de les
hisendes locals i de conformitat amb el que es disposa als articles del 15 a 19
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’elaboració de
documents proposta d’informes d’arrelament social, i d’integració social,
d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar i de renovació de permís de
residència que es regirà per aquesta ordenança.”

Fet imposable
ARTICLE 2
Modificació de l’article 2 “Fet imposable”, que passa a tenir el redactat
següent:
“Elaboració dels documents proposta d’informes
El fet imposable de la taxa és determinat per la realització de l’activitat
administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació dels documents
proposta d’informes que s’expedeixin des de la Regidoria de Benestar Social.
La realització de les activitats administratives que constitueixen el fet imposable són
les següents:
a) Documents proposta d’Informes d’arrelament i integració social
b) Documents proposta d’Informe municipal d’adequació de
l’habitatge per reagrupament familiar incloses renovacions
Supòsits de no subjecció
El subjecte passiu no estarà subjecte al pagament de la taxa d’emissió d’un nou
document proposta de l’informe d’arrelament o d’integració social, quan s’hagi emès
un document proposta amb resultat positiu a la ciutat de L’Hospitalet dins del termini
d’1 any des de la data de l’emissió del primer document proposta.”

Obligació de contribuir (meritació)
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ARTICLE 3
Modificació de l’article 3 “Obligació de contribuir (meritació)”, per tal de
modificar el fet imposable de la taxa, que passa a tenir el redactat següent:
“L’obligació de contribuir neix en la realització de l’activitat administrativa, el
subjecte passiu estarà obligat a autoliquidar la taxa en el moment de sol·licitar-la.
Quan per causa no imputable al subjecte passiu, l’activitat administrativa no es
realitzi, serà procedent la devolució de l’import corresponent.”
Subjecte passiu
ARTICLE 4
Modificació de l’article 4 “Subjecte passiu”, que passa a tenir el redactat
següent:
“Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a les quals es refereix l’article 35.4 de la
Llei general tributària que sol·licitin la realització de l’activitat administrativa.”
Tarifes
ARTICLE 6
Modificació de l’article 6 “Tarifes” per tal d’establir unes diferents tarifes i
reduïdes, que passa a tenir el redactat següent:
“Tarifes per l’elaboració de documents proposta d’informes
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
Tarifa

Euros

1. Documents proposta d’Informe d’arrelament i integració 37
social.
2. Document proposta d’Informe d’adequació de 55
l’habitatge per reagrupament familiar, incloses
renovacions. Per document proposta

Normes de gestió i recaptació
ARTICLE 7
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Modificació de l’article 7 “Normes de gestió i recaptació”, que passa a tenir el
redactat següent:
“Els subjectes passius de la taxa abonaran la tarifa en el moment de sol·licitar la
realització de l’activitat administrativa en cadascun dels establiments en els quals es
prestin o portin a terme, mitjançant la corresponent autoliquidació, a presentar junt
amb la sol·licitud que iniciï l’expedient respectiu.”

Disposició transitòria
Modificació de la Disposició Transitòria, que passa a tenir el redactat següent:
“Amb relació a les taxes establertes en aquesta ordenança per l’elaboració de
documents proposta d’informes, la seva vigència i aplicació es mantindrà mentre
que la realització de l’activitat administrativa que constitueixen el fet imposable es
realitzi mitjançant gestió directa per l’Administració.”

Disposició final
Modificació de la Disposició Final, que passa a tenir el redactat següent:

Disposició final
“Aquesta ordenança fiscal que conté el text refós de la redacció inicial i les
successives modificacions, ha estat modificada per acord de Ple en sessió de ....
de......... de 2018; entrarà en vigor l’1 de gener de 2019 i tindrà vigència mentre no
se n’acordi la seva modificació o derogació.”
SEGON.- EXPOSAR al públic aquests acords en el tauler d’edictes de l’Ajuntament,
en un diari dels de més difusió de la província, a la web de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona durant un termini de trenta dies, dins
dels quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que considerin oportunes.
TERCER.- ENTENDRE definitivament adoptats els acords en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició pública i PUBLICAR en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius, i el text íntegre de les
modificacions de les ordenances fiscals, les quals s’aplicaran a partir de l’1 de
gener de 2019 i tindran vigència mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General i a la Direcció de
Serveis de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos.
ACORD 3.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI M. P., G. PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA (EXP. 22082/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito, dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra.
Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; i amb 12 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 23 de febrer de 2016, mitjançant acord del Ple núm. 526, es va
reconèixer al Sr. G. M. P., la compatibilitat per exercir funcions com a advocat per
compte propi.
Atès que el 17 de maig de 2018, RGE 252, el Sr. M. sol·licita la pròrroga de la
compatibilitat per a l’exercici de l’ advocacia privada ja que en data 11 de maig es
nomenat sergent en pràctiques mitjançant Resolució núm. 3524. Fins aquesta data
ocupava un lloc de caporal.
Atès que manifesta que l’horari en que realitzarà la segona activitat és els matins de
9 h a 12 h.
Atès que el 21 de juny de 2018 l’Intendent Major, cap de la Guàrdia Urbana emet
informe en el que posa de manifest que les matèries en les que realitza les seves
tasques són les pròpies d’un sergent cap de departament territorial de la Guàrdia
Urbana. Es troba assignat a la unitat territorial com a responsable del districte IV-V
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amb horari de tarda de 14h a 22h, tot i que donat el seu càrrec es susceptible de fer
servei fora del seu horari habitual.
Atès que el cap de secció d’Administració dels Recursos Humans i Relacions
Laborals fa constar en data 11 de juliol de 2018 que el Sr. M., sergent en pràctiques
d’aquest Ajuntament, amb una jornada de 1674 hores anuals, 40 setmanals i no
percep el factor d’incompatibilitat.
Atès que la legislació d’aplicació al règim d’ incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l’article 6.7
de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat
(LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat és
causa d’incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat pública o
privada llevat d’aquelles exceptuades de la legislació sobre incompatibilitats i per
l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya (LPLC)
que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències de 17 febrer de
2011, rec. 908/2010, de 5 de maig de 2011, rec 244/2010 i 16 febrer de 2012, rec.
6651/2010 ha manifestat que la remissió feta per la LOFCS s’ha d’entendre al
conjunt de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que en conseqüència, el règim jurídic aplicable a la policia local és la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI), com a llei bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administració de la
Generalitat de Catalunya (LIPC), i el Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, regula el règim
d’incompatibilitats (RPEL).
Atès que l’article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal
comprès en l’àmbit d’aplicació de la mateixa no podrà exercir, entre les quals no es
troba la d’exercici de l’advocacia per compte propi.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2
de la LIPC ni a l’article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada un 50%.
Atès que per l’exposat es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
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- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
policia local a l’Ajuntament.
- No pot exercir en l’Hospitalet.
- No pot portar assumptes en contra de l’ajuntament de l’Hospitalet.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari i queda condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l’interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL determinen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’article 14 de la LIPC
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d’un complement específic pel factor
d’incompatibilitat o per concepte equiparable.
Atès que degut a que ni la LI ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques segons el qual en
els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim
establert pel procediment en qüestió no s’ ha notificat resolució expressa, legitima a
l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat
de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret Comunitari o de Dret
Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públic
s’han de fer públiques
Vist l’informe l’Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i l’article 333 a) del Reglament
del personal al servei de l’Administració local, aprovat per Decret 214/1990, de 30
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de juliol atorga la competència per reconèixer la compatibilitat al Ple de
l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,

ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 17 de maig de 2018 al Sr. G. M. P. la
compatibilitat per a l’exercici de l’advocacia per compte propi, amb una dedicació
horària de dilluns a divendres de 9 h a 12 hores, en tant la declaració de
compatibilitat no afecta a l’horari de treball.
SEGON.- Mentre es mantingui vigent el reconeixement d’aquesta compatibilitat el
Sr. G. M. P. continuarà sense percebre el factor de compatibilitat dins del
complement específic.
TERCER.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència de la funcionària ni impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos
generals.
b) No pot desenvolupar l’exercici de l’advocacia en aquells assumptes que estiguin
relacionats amb la seva activitat com a policia local a l’Ajuntament.
c) No pot exercir a l’Hospitalet.
d) No pot portar assumptes en contra de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
e) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l’horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest
ajuntament.
f) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
g) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
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h) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
QUART.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord a la Direcció de Serveis de Seguretat
Convivència i Civisme (Guàrdia Urbana), al Servei de Recursos Humans (Nòmines)
i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.

ACORD 4.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA B. M., M. V. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 23744/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza;
i amb 8 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 19 de juny de 2018, codi document E/49273/2018 de registre
general d’entrada, la Sra. M. V. B. M., amb XXXXXXXXXXXXX formula declaració
d’activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l’activitat de tutora virtual de
grau de Dret, de la Universitat Oberta de Catalunya amb una dedicació de les
tardes de 19 a 21h.
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Atès que la Sra. V. B. és funcionària interina i ocupa un lloc de treball de tècnica
superior en Dret.
Atès que el 28 de maig de 2018, el director de l’Àrea de Persones de l’OUC fa
constar que està previst que la Sra. M. V. B. M. col·labori amb la Universitat
mitjançant una relació de naturalesa civil como a tutora de Grau de Dret dels
Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, durant el
període corresponent al primer semestre dels curs acadèmic 2018/19, del 19 de
setembre de 2018 al 14 de febrer de 2019.
Atès que tanmateix posa de manifest que els honoraris que percebrà depèn del
nombre d’estudiants que li siguin assignats, preveient que seran vuitanta estudiants
el que comporta un import semestral de 3.000 euros.
Atès que aquesta col·laboració docent es desenvolupa amb autonomia
organitzativa, de forma no presencial, essent susceptible de realitzar-se en 12 hores
setmanals.
Atès que la cap de servei de Cultura manifesta mitjançant escrit de 29 de juny de
2018 que no hi ha cap inconvenient en que sigui atesa la sol·licitud de compatibilitat
efectuada per la Sra. B..
Atès que per la seva banda, la cap de servei d’ Educació en informe de 28 de juny
de 2018 igualment manifesta que no hi ha cap objecció a la petició de la
compatibilitat de la Sra. B. en les condicions que figuren el se seva sol·licitud.
Atès que el cap de secció d’Administració dels Recursos Humans i Relacions
Laborals de l’Ajuntament de l’Hospitalet fa constar el 6 de juliol de 2018 que dels
antecedents que obren al servei de RRHH resulta que la funcionària M. V. B. M.
presta els seus serveis amb una jornada de 1647 hores anuals, 37 hores
setmanals, em horari de matí i una tarda a la setmana i que no percep complement
salarial d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat de tutora no
presencial del grau de Dret.
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Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.

Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l’interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
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Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la cap de servei d’Educació.
Vist l’informe de la cap de servei de Cultura.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
Vist l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,

ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 19 de setembre de 2018 i fins
el 14 de febrer de 2019 a la Sra. M. V. B. M. la compatibilitat per exercir
l’activitat privada de tutora no presencial del Grau de Dret, dels Estudis de
Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una
dedicació de tardes de 19 a 21 hores, per un màxim de 12 hores setmanals.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència de la
funcionària ni impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o
perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
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c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art.
8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta
de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei d’Educació i al servei de
Cultura.
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL AL SERVEI D’AQUEST
AJUNTAMENT. EXERCICI 2018 (EXP. 25605/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRITA/ADSCRIT, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb
1 vots en contra; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; i
amb 3 vots d’abstenció; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
l’acord següent:
El tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els decrets de l’Alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
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publicat al B.O.P.B de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST la providència de l’alcaldia de 3 de setembre de 2018, que insta l’ increment
de les retribucions del personal eventual amb efectes de l’1 de gener de 2018, en el
mateix percentatge i condicions que es va determinar per la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat de 2018 per al personal funcionari.
VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de 19 de juny de 2015, va acordar, amb
motiu de l’ inici del mandat de la corporació l’aprovació de la plantilla i els llocs de
treball del personal eventual, determinant el seu número, denominació i
retribucions. L’acord va ser publicat en el DOGC de 30.06.2015 i el BOPB de
03.07.2015.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 25 d’octubre de 2016 va
aprovar amb efectes del dia 1 de gener de 2016, l’ increment de l’1% de les
retribucions del personal eventual al servei d’aquesta Corporació fixades per acord
de Ple de 19 de juny de 2015, segons les previsions que figuraven a l’annex del
pressupost municipal per a l’exercici 2016, aprovat el 22 de desembre de 2015.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 24 d’octubre de 2017 va
aprovar amb efectes del dia 1 de gener de 2017, l’ increment de l’1% de les
retribucions del personal eventual al servei d’aquesta Corporació fixades per acord
de Ple de 25 d’octubre de 2016, segons les previsions que figuraven a l’annex del
pressupost municipal per a l’exercici 2017, aprovat el 21 de novembre de 2016.
ATÈS que l’article 12 del text refós de la Llei de l’ Estatut bàsic de l’ empleat públic,
aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, disposa que és personal
eventual el que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent només
realitza funcions expressament qualificades com de confiança i assessorament
especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats amb
aquesta finalitat.
ATÈS que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb els articles 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de
abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a
Catalunya, estableix que el nombre, característiques i retribucions del personal
eventual són determinats pel Ple municipal, al començament de cada mandat
corporatiu i que aquestes determinacions només podran ser modificades amb motiu
dels pressupostos anuals.
ATÈS que per acord de Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 2017, es va
aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2018 i no haventse presentat reclamacions en el període d’exposició pública de quinze dies
comptats a partir de la publicació del corresponent anuncia al BOPB, va ser aprovat
definitivament segons publicació al BOPB en data 24 de gener de 2018.
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VIST que la “Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018”, en el seu article 18. Dos, estableix que “En el año 2018, las
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un
incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos
de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial”
ATÈS que l’article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que el
nomenament del personal eventual, el règim de les seves retribucions i llur
dedicació es publiqui al BOPB, DOGC, i si s’escau en el Butlletí o Diari propi de la
Corporació.
Vist l’informe de l’Assessoria Jurídica de Recursos Humans,
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar amb efectes del dia 1 de gener de 2018 fins al 30 de juny de
2018, l’ increment de l’1,5 % les retribucions del personal eventual al servei
d’aquesta Corporació consolidades a 31 de desembre de 2017, previst a la Llei
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 per als
funcionaris de carrera.
Les quantitats es concreten en el quadre següent:

ASSESSOR/A D'ALCALDIA
ASSESSOR/A NIVELL 1
ASSESSOR/A NIVELL 2
ASSESSOR/A NIVELL 3
ASSESSOR/A GRUPS
MUNICIPALS

TOTAL BRUT
ANUAL

12
MENSUALITATS

75.584,32
65.230,34
51.770,18
41.416,06

5.398,88
4.659,31
3.697,87
2.958,29

2 PAGUES
(JUNY i
DESEMBRE)
5.398,88
4.659,31
3.697,87
2.958,29

33.650,68

2.403,62

2.403,62

SEGON.- Aprovar a partir de l’1 de juliol de 2018 l’ increment de l’1,75 % (1,50% +
0,25%) les retribucions del personal eventual al servei d’aquesta Corporació
consolidades a 31 de desembre de 2017, previst a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 per als funcionaris de carrera.
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Les quantitats es concreten en el quadre següent:

ASSESSOR/A D'ALCALDIA
ASSESSOR/A NIVELL 1
ASSESSOR/A NIVELL 2
ASSESSOR/A NIVELL 3
ASSESSOR/A GRUPS
MUNICIPALS

TOTAL BRUT
ANUAL

12
MENSUALITATS

75.770,38
65.390,92
51.897,72
41.517,98

5.412,17
4.670,78
3.706,98
2.965,57

2 PAGUES
(JUNY i
DESEMBRE)
5.412,17
4.670,78
3.706,98
2.965,57

33.733,56

2.409,54

2.409,54

TERCER.- Imputar la despesa dels endarreriments derivats de l’increment referit als
acords anteriors amb càrrec a la partida pressupostària que per la seva naturalesa
correspongui, dintre dels pressupostos generals d'aquest Ajuntament per a l’exercici
2018, amb un límit màxim total de 16.576,99€.
QUART.- PUBLICAR les retribucions en el BOPB, en el DOGC, en compliment del
que disposa l'article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local i l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya i en la seu
electrònica municipal.
QUART.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Gerència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció, a la Tresoreria i al Departament de Personal als
efectes escaients.
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 62 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 169/2018 EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ (EXP.26279/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra.
Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb 4 vots en contra; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; i amb 10 vots d’abstenció; dels representants de
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CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea d’ Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB el 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2017.
VISTA la resolució núm. 500/2018 de data 26 de gener de 2018, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2018, en data 19 de gener de 2018.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació d’acord amb el que es
preveu a l’article 175 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 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2018,
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 amb recomanacions, número 57, 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 62 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2018, corresponent a l’expedient 169/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació (-500.000,00 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

INICIAL
108.308.700,44
10.604.664,49
25.671.893,64
80.596.312,42
2.329.350,00
0,00
13.739.079,01
0,00
9.150.000,00
250.400.000,00
INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 108.308.700,44
0,00
0,00 10.604.664,49
1.780.777,67
-500.000,00 26.952.671,31
7.222.832,49
0,00 87.819.144,91
0,00
0,00
2.329.350,00
1.526.058,84
0,00
1.526.058,84
7.774.619,67
0,00 21.513.698,68
36.211.038,69
0,00 36.211.038,69
16.290.758,97
0,00 25.440.758,97
70.806.086,33
-500.000,00 320.706.086,33
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
83.801.283,58 5.441.548,65
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS 103.631.168,42 3.716.561,75
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
3.017.000,00 -1.516.112,31
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
15.599.209,27 1.823.484,41
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
-500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
22.889.079,01 59.713.125,28
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.112.259,72 1.844.958,05
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
14.850.000,00
282.520,50
TOTAL
250.400.000,00 70.806.086,33

0,00 89.242.832,23
-500.000,00 106.847.730,17
0,00
1.500.887,69
0,00 17.422.693,68
0,00
0,00
0,00 82.602.204,29
0,00
7.957.217,77
0,00
0,00
0,00 15.132.520,50
-500.000,00 320.706.086,33

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 7.- PER RESTAR ASSABENTAT DELS INFORMES DEFINITIUS DE
CONTROL FINANCER REALITZATS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL EN
COMPLIMENT DE L’ARTICLE 220 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE
5 DE MARÇ, PEL QUE S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA
DE LES HISENDES LOCALS I DE L’ARTICLE 36 DEL REIAL DECRET 424/2017,
DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL
INTERN EN LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL (EXP. 10290/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
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El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicats en el BOPB de 5 d’agost de 2016, dona compte al Ple per al seu
coneixement del següent:
Atès que d’acords amb les facultats d’autoorganització que li atorguen la Llei de
Bases de règim local i el que disposen els articles 218 i 219 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, l’exercici del control intern d’aquesta Administració de
l’exercici 2017 va estar determinat per la Instrucció del control intern per la qual es
regeix la funció interventora i el control financer, i la Instrucció reguladora de
l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització plena posterior en
matèria de despeses i ingressos, aprovades respectivament per acords del Ple
municipal de 19 de setembre de 1997 i de l’1 de març de 1996, que determinen
l’obligació de la Intervenció General d’emetre els informes derivats d’aquetes
fiscalitzacions i donar-ne al Ple del resultat dels mateixos.
Atès que l’article 220.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix
l’obligació de l’òrgan interventor d’efectuar informe per escrit en el qual constin les
observacions i conclusions que es dedueixen dels exàmens de control financer
executats fent constar les observacions i conclusions que s’hagin deduït de
l’examen practicat. Sent obligatori que els informes, conjuntament amb les
al·legacions efectuades pels òrgans auditats, es remetin al Ple pel seu examen.
Atès que el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats dels sector públic local, que ha entrat en vigor l’1 de
juliol de 2018, desenvolupa l’art. 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
estableix en l’article 29 que el control financer de l’activitat econòmicofinancera del
sector públic local s’exercirà mitjançant el control permanent i l’auditoria pública i
que l’exercici del control permanent compren tant les actuacions de control que
anualment s’incloguin en el corresponent Pla Anual de control financer, com les
actuacions que siguin atribuïdes per l’ordenament jurídic a l’òrgan interventor.
Atès que el Pla anual de control financer de l’exercici 2018, referit als estats i
comptes anuals de l’exercici 2017 va se aprovat per Resolució de la Intervenció
General núm. 1094/2018, de 20 de febrer de 2018, de la se’n va donar compte al
Ple en la sessió del 23 de març de 2018.
Atès que el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic
del funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que va
entrar en vigor el 18 de març, estableix en l’article 4.1 b) les actuacions de control,
que en exercici del control financer, l’ordenament jurídic atribueix, en tot cas, a
l’òrgan interventor.
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Atès que l’article 36.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic local, estableix que
els informes definitius de control financer seran remesos per l’òrgan interventor al
gestor directe de l’activitat econòmicofinancera controlada i al President de l’entitat
local, així com a través d’aquest darrer, al Ple pel seu coneixement, i el seu anàlisi
constituirà un punt independent en l’ordre del dia de la corresponent sessió
plenària.
Atès que l’article 36.2 senyal que la informació comptable de les entitats del sector
públic local i, en el seu cas els informes d’auditoria de comptes anuals, s’han de
publicar en les seus electròniques corporatives, i que aquesta mateixa informació
s’ha de remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la seva
integració en el registre de comptes anuals del sector públic regulat a l’article 136
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària de conformitat amb
les instruccions que es dictin al respecte.
Vist l'informe de la Intervenció General núm. 68/2018, de 6 de setembre, “L’informe
resum sobre els resultats del control intern de l’exercici 2017 realitzat fins al 31
d’agost de 2018, emès amb motiu de l’aprovació del Compte general de l’exercici
2017, en compliment del que disposa l'article 213 del RD 2/2004, de 5 de març, pel
que s'aprova el text refós de la de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article
37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el Règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local”, en el qual es resumeixen els
resultats del control intern i també dels informes de control financer permanent i
d’auditoria pública realitzats durant l’exercici 2017 i fins el 31 d’agost de 2018,
referits als estats i comptes anuals de l’exercici 2017.
En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim Local, així com dels articles 218, 219 i 220 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i els articles 29, i 36 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic
local, 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 de Presidència,
PRIMER. Es dóna per assabentat, dels informes definitius de control financer que
tot seguit es detallen realitzats per la Intervenció General durant l’exercici 2017 i fins
el 31 d’agost de 2018, referits als estats i comptes anuals de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens dependents de l’exercici 2017, en
compliment del que determinen, els articles 218, 219 i 220 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, els articles 29 i 36 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic
local, per la Instrucció reguladora de l’exercici de la funció interventora en règim de
fiscalització plena posterior en matèria de despeses i ingressos i la Instrucció del
control intern, aprovades respectivament per acords del Ple municipal de 19 de
setembre de 1997 i de l’1 de març de 1996.
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1. Informes de control financer permanent no inclosos en el Pla anual de
control financer permanent
Informes sobre el Pressupost i la Liquidació
1.
del pressupost. Art. 168.4 i 191.3 TRLHL i
art. 16.2 RD 1463/2007
Línies fonamentals del pressupost 2017
Pressupost 2017
Pressupost 2017 Estabilitat pressupostària . Regla
despesa
Modificació bases d'execució del Pressupost 2017
Línies fonamentals del pressupost 2017
Liquidació del pressupost 2017
Liquidació del pressupost 2017 Estabilitat press. Regla
despesa

2.

Informes sobre estabilitat pressupostària Art.
16.2 RD 1463/2007

Modificació de crèdit 9
Modificació de crèdit 13
Modificació de crèdit 16
Modificació de crèdit 18
Modificació de crèdit 19
Modificació de crèdit 20
Modificació de crèdit 30
Modificació de crèdit 31
Modificació de crèdit 34
Modificació de crèdit 39-40
Modificació de crèdit 42
Modificació de crèdit 44
Modificació de crèdit 49
Modificació de crèdit 51
Modificació de crèdit 53
Modificació de crèdit 56
Modificació de crèdit 60
Modificació de crèdit 61
3.
Informes operacions de crèdit. Art. 52.2 TRLHL
Operació de crèdit inversions 2017
Operació de crèdit inversions 2017
Informes sobre inversions financerament
sostenibles - DA16a TRLHL
Inversions financerament sostenibles
4.

Núm.
Informe

Data Informe

46/2016
55/2016

08/09/2016
10/10/2016

56/2016
5/2017
52/2017
6/2018

05/10/2016
15/02/2017
05/09/2017
21/02/2018

7/2018

20/02/2018

Núm. Informe

Data Informe

04/2017
09/2017
11/2017
12/2017
13/2017
14/2017
17/2017
18/2017
20/2017
21/2017
22/2017
25/2017
31/2017
32/2017
34/2017
38/2017
53/2017
56/2017

14/02/2017
06/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
14/03/2017
20/03/2017
09/05/2017
15/05/2017
25/05/2017
09/06/2017
13/06/2017
19/06/2017
03/07/2017
05/07/2017
11/07/2017
17/07/2017
07/09/2017
12/09/2017

Núm. Informe
16/2017
60/2017

Data Informe
25/04/2017
11/10/2017

Núm. Informe

Data Informe

23/2017

19/06/2017
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Informe compliment morositat Llei
25/2013, de 27 de desembre
Morositat 1r Trimestre 2017
Morositat 2n Trimestre 2017
Morositat 3r Trimestre 2017
Morositat 4t Trimestre 2017
Morositat 2017 Llei 25/2013

Núm.
Informe
15/2017
30/2017
59/2017
03/2018
10/2018

5.

Informes reconeixement d'obligacions 2017
amb omissió fiscalització.- Art. 26 BEP 28 de la
ICI i 28 del RCI
Rocío Ureña Cortés
SMS 91 SL
ORONA Societat Cooperativa
Instalaciones SAHER S.L.
SMS 91 SL
TELEVIDA Serv.Sociosanitarios SL
Técnicas y sistemas de Conservación SA
CLECE SA
CLECE SA
TESCO SA
Transports Ciutat Comptal 2 SL
UTE Tecología de Firmes-Constrauls
TELVENT Tráfico y Transports SA
Activitats d'esport, gestió i salut SL
VOLSEURE l'auxiliar de l'espectacle SL
RUBATEC SA
GEDI, gestió i disseny SCCL
SUARA Serveis SCCL
TESCO SA
CLECE SA
Calaix de cultura SL
Transit Projectes SL
Activitats d'esport, gestió i salut SL
Gas Natural Comercializadora SA
Transit Projectes SL
Consorci Institut d'Estudis Regionals
CLECE SA
6

03/04/2017
03/07/2017
03/10/2017
05/02/2018
01/03/2018

Núm. Informe

Data Informe

RO-02/2017
RO-04/2017
RO-05/2017
RO-06/2017
RO-07/2017
RO-08/2017
RO-09/2017
RO-10/2017
RO-11/2017
RO-12/2017
RO-13/2017
RO-14/2017
RO-15/2017
RO-16/2017
RO-17/2017
RO-18/2017
RO-19/2017
RO-20/2017
RO-21/2017
RO-22/2017
RO-23/2017
RO-24/2017
RO-25/2017
RO-26/2017
RO-27/2017
RO-33/2017
RO-34/2017

20/10/2017
25/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
30/05/2017
05/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
06/11/2017
02/11/2017
07/11/2017
07/11/2017
15/11/2017
21/11/2017
21/11/2017
30/11/2017
21/11/2017
05/12/2017
12/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
18/12/2017
22/12/2017
22/11/2017

Informes referents a la concessió i
reintegrament de subvencions
Subvenció en espècie al Club de Bàsquet Collblanc Torrassa
Subvenció en espècie al Club Bàsquet L'Hospitalet
Reintegrament de subvencions exercicis anteriors
7

Data Informe

Núm.
Informe
27/2017
29/2017
57/2017

Data Informe
28/06/2017
04/07/2017
20/09/2017
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2. Informes
de
control
financer
permanent
en
matèria
econòmicofinancera i pressupostària previstos a l'article 32 del RCI i a
l'article 4.4 del RRJFHN no inclosos en el PACF2018
1
Mesos
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2

Mesos
1T 2017
2T 2017
3T 2017
4T 2017

3
Trimestres
1T 2017
2T 2017
3T 2017

Informes compliment mensuals del període mig de pagament als
proveïdors. Art.14.5 h) Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.
Període mig de pagament consolidat
Ajuntament ens dependents (dies)

Data remissió
MINHAFP

3,33
3,91
-3,30
-5,40
-3,51
-8,55
-2,42
6,82
-0,70
-0,35
4,93
-3,34

27/02/2017
28/03/2017
26/04/2017
23/05/2017
22/06/2017
07/07/2017
28/08/2017
22/09/2017
30/10/2017
15/11/2017
21/12/2017
31/01/2017

Data
assabentat
JGL
06/06/2017

05/12/2017

05/12/2017

13/02/2017

Informes compliment mensuals del període mig de pagament als
proveïdors. Art.14.5 h) Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.
Data remissió MINHAFP
26/04/2017
07/07/2017
31/10/2017
31/01/2017

Acord
assabentat
JGL
06/06/2017
05/12/2017
05/12/2017
13/02/2018

Data
assabentat
Ple
27/06/2017
25/07/2017
28/11/2017
27/02/2018

Informes trimestrals execució pressupost. Ordre HAP/2105/2012, d'1
d'octubre.
Data remissió MIHAFP
26/04/2017
20/07/2017
30/10/2017

Acord assabentat JGL
06/07/2017
05/12/2017
05/12/2017
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4T 2017

4.

31/01/2018

Altres informes. Ordre HAP/2105/2012

Pla Pressupostari mig termini 2018/2020
Costos efectius dels serveis 2016
Variació neta d'actius financers a 31-12-2015
Variació neta d'actius financers a 31-12-2016
Informació impositiva municipal exercici 2017
Línies fonamentals pressupost 2018

5.

AIREF

Execució 1T 2017
Execució 2T 2017

13/02/2018
Data remissió
MINHAFP
14/03/2017
30/11/2017
20/12/2015
31/01/2017
30/05/2017
09/10/2017
Data remissió
AIREF
03/07/2017
09/10/2017

Acord
assabentat
JGL
06/07/2017
05/12/2017
14/02/2017
14/02/2017
05/12/2017
05/12/2017
Acord
assabentat
JGL
05/12/2017
05/12/2017

3. Informes de control financer permanent inclosos en el pla anual de
control financer
Núm.
Informe

Data Informe

24/2018

11/04/2018

28/2018

17/04/2018

Control financer mostreig expedients obligacions i despeses
Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals

45/2018

11/06/2018

2. Informes definitius mostreig drets i ingressos

Núm.
Informe

Data Informe

59/2018

07/08/2018

48/2018

20/06/2018

44/2019

11/06/2018

1. Informes definitius mostreig obligacions i despeses
Control financer mostreig expedients obligacions i despeses
Àrea Seguretat Convivència i Civisme
Control financer mostreig expedients obligacions i despeses
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació

Control financer mostreig expedients drets i ingressos Àrea
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Control financer mostreig expedients drets i ingressos Àrea
Hisenda i Serveis Centrals
Control financer mostreig expedients obligacions i despeses
Àrea Seguretat Convivència i Civisme

Control financer mostreig expedients obligacions i despeses Àrea Benestar i Drets Socials
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Servei Educació

23/2018

11/04/2018

Servei Esports i Joventut
25/2018
11/04/2018
Servei Cultura
27/2018
17/04/2018
Servei Salut
39/2018
30/05/2018
Control financer mostreig expedients obligacions i despeses Àrea Coordinació, Planificació,
Desenvolupament econòmic i Educació
Servei Educació
21/2018
11/04/2018
Servei Esports i Joventut
22/2018
11/04/2018

Control financer addicional nòmines 1r quadrimestre 2017

Núm.
Informe
9/2018

Informe resum control financer bestretes de caixa fixa

50/2018

3.

Altres informes definitius

Data Informe
28/04/2018
26/06/2018

4. Informes de control financer i auditoria pública ens dependents
Informes definitius control financer i auditoria de comptes
Informe control financer de la Societat Privada municipal "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals SA (SPM)”, referit als
comptes anuals tancats el 31/12/2017 i informes d'auditoria de
comptes anuals realitzada per Uniaudit Oliver i Camps SL de
l’exercici 2017
Informe de control financer mitjançant auditoria de comptes
anuals de la Fundació privada Arranz – Bravo, referit al
31/12/2017, i informe sobre l'auditoria de comptes anuals
realitzada per l'auditor coadjuvant Cecili Tarruella i Forné de
l'exercici 2017

Núm.
Informe

Data
Informe

30/2018

27/04/2018

31/2018

27/04/2018

SEGON.- Publicar en la seu electrònica corporativa cas els informes d’auditoria de
comptes anuals, i retre –la a Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la
seva integració en el registre de comptes anuals del sector públic regulat a l’article
136 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària, de conformitat
amb les instruccions que es dictin al respecte.
ACORD 8.- PER RESTAR ASSABENTAT, DE L’INFORME DE LA
INTERVENCIÓ GENERAL NÚM. 67/2018, “INFORME ANUAL SOBRE ELS
ACORDS I RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET CONTRARIES A LES OBJECCIONS DE LA INTERVENCIÓ I
SOBRE LES ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS”, EMÈS AMB MOTIU
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DE L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017 I DEL QUE
DISPOSA L'ARTICLE 218.3 DEL TRLHL I DEL RCI (EXP. 10290/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, dona compte al Ple per al seu
coneixement del següent:
Atès el que disposa l’article 218.3 del TRLHL en relació amb l’obligació de l’òrgan
interventor de retre anualment a l’òrgan de control extern totes les resolucions i
acords adoptats pel President de l’entitat local i pel Ple de la corporació contraris a
les objeccions efectuats, així com un resum de els principals anomalies en matèria
d’ingressos acompanyats, si s'escau, dels informes justificatius presentats per la
Corporació local.
Vist que els apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic
local (RCI), que ha entrat en vigor l’1 de juliol de 2018, desenvolupa l’art. 213 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL), estableixen que l’òrgan interventor
elevarà al Ple l'informe anual de totes les resolucions i acords adoptades pel
President de l'entitat local i pel Ple de la Corporació contraries als reparaments
efectuats, així com un resum de les principals anomalies en detectades en matèria
d'ingressos i que, una vegada informat al Ple, amb ocasió del Compte general,
remetrà a l'òrgan de control extern autonòmic corresponent, les citades resolucions,
acords i anomalies acompanyats corresponent documentació.
Vista la Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de
Comptes per la que es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel qual
s’aprova la “Instrucció que regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i
resolucions de les entitats locals contraries a les objeccions formulades por
interventores locals i anomalies detectades en matèria d' ingressos, així com sobre
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia".
Vista la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 4 de novembre de
2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la implantació de
mesures de coordinació de la remissió telemàtica de la informació a què fa
referència l’article 218.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
com també dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia,
signat el 2 de novembre del 2015, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de
data 3 de novembre del 2015, regulen les regles de presentació davant la
Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma EACAT, de la informació sobre
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els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades
pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals
es refereix l’article 218 del TRLHL i sobre els acords adoptats amb omissió del
tràmit de fiscalització prèvia, mitjançant un procediment telemàtic.
Atès que la Intervenció General va remetre, el 2 de març de 2018, per via
telemàtica a la Sindicatura de Comptes de Catalunya a través “Aplicació web Gestió
i tramesa dels acords contraris a les objeccions (article 218.3 del TRLHL)” de la
plataforma EACAT, els acords adoptats amb omissió de fiscalització prèvia durant
l’exercici 2017 donat en l’any esmentat no es va adoptar cap acord contrari a les
objeccions efectuades, i que la Junta de Govern Local restà assabentada d’aquesta
remissió d’informació en la sessió del 24 d’abril de 2018.
Vist l'informe de la Intervenció General núm. 67/2018, de 6 de setembre, “Informe
anual sobre els acords i resolucions adoptades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat contraries a les objeccions de la Intervenció i sobre les anomalies en
matèria d’ingressos emès amb motiu de l’aprovació del compte general de l’exercici
2017 i del que disposa l'article 218.3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova
el text refós de la de la llei reguladora de les hisendes locals i els apartats 6 i 7 de
l’article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern de les entitats del sector públic local”, del que es desprèn el
resultat següent:
Acords de despeses contraris al criteri de l’objecció de la
intervenció

0

Acords i resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia

27

Anomalies en matèria d’ingressos

20

En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim Local, així com dels articles 218 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i dels apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic
local, 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 de presidència,
PRIMER. Es dóna per assabentat, de l’informe de La Intervenció General núm.
67/2018, de 6 de setembre, “Informe anual sobre els acords i resolucions adoptades
per l’Ajuntament de l’Hospitalet contraries a les objeccions de la Intervenció i sobre
les anomalies en matèria d’ingressos, emès amb motiu de l’aprovació del Compte
general de l’exercici 2017 i del que disposa l'article 218.3 del RD 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el text refós de la de la Llei reguladora de les hisendes
locals i els apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
local”.
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SEGON. Retre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya amb ocasió del Compte
general de l’exercici 2017, l’informe de la Intervenció general núm. 68/2017, de 6 de
setembre, una vegada informat el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
TERCER. Retre les anomalies en matèria d’ingressos a la Sindicatura de Compte a
través “Aplicació web Gestió i tramesa dels acords contraris a les objeccions (article
218.3 del TRLHL)” de la plataforma EACAT, d’acord amb el que disposen la
Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes per la
que es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015 i la Resolució de la Sindicatura
de Comptes de Catalunya 4 de novembre de 2015.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Especial de Comptes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sra. Secretària. Continuamos.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Sra. Alcaldesa. En contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias, a favor.

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

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Abstenció.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Abstenció.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Abstenció.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
En contra.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Abstenció.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Nosotros estamos en contra. Nosotros en primer lugar, como es habitual, le damos
las gracias al equipo de Intervención, a todo el personal de Intervención que un año
más, nos ha facilitado la labor de revisión de esta cuenta general y en principio
entiendo que los demás no intervengan porque llueve sobre mojado.
Llevamos, esta es la cuarta ocasión que tenemos de aprobar la cuenta general y se
sigue sistemáticamente haciendo lo mismo que hace cuatro años y las
recomendaciones, bueno más que recomendaciones, las observaciones en cuanto
a opacidad en los gastos municipales y la justificación de éstos pues sigue, como
he dicho, lloviendo sobre mojado.
Ustedes luego muchas veces se sorprenden cuando hacemos ciertas preguntas y
nos consta que no les gustan, pero es inevitable hacer estas preguntas porque sí
que tenemos grapadito en el expediente la factura, el ticket, la firma de no sé quien,
pero el contenido de determinados gastos es totalmente opaco. Y entonces no nos
queda más remedio que venir con ciertas preguntas que como hemos dicho,
realmente parece que les sorprendan. Pero una vez más, esto en cuanto a temas
de justificación de gasto.
Modificaciones de crédito sistemáticamente cada Pleno, se vuelven a traer
modificaciones de crédito, que sí que puede ser, que es totalmente legal pero
demuestra una falta de planificación presupuestaria porque el presupuesto sigue
siendo el mismo, pero el obrar de ir haciendo más menos durante todo el ejercicio,
más de lo mismo.
Contratos menores, seguimos teniendo un montón de contratos menores, incluso a
veces con el mismo proveedor, lo cual demuestra también una falta de planificación
en el mejor de los casos y otra es que parece que no se quiera seguir el protocolo,
que de ser una contratación como tocaría, pues tendría que pasar por otro circuito
que suponemos que se quiere evitar.
Y por último, y esto ya es un poco ya en global, llevamos desde el inicio de
legislatura con un tema que es de transparencia y un tema que los grupos
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municipales debemos dar ejemplo a la ciudadanía y es la transparencia de nuestras
propias cuentas. Se ha traído por parte de este grupo municipal dos veces una
moción, nos consta también que compañeros de otros grupos municipales han
traído otra moción también, en aras que se fiscalicen nuestros propios gastos y no
hay manera que en este Pleno municipal se adopte un acuerdo que al final, no es
que nos tengan que justificar los gastos a este grupo municipal ni a otros grupos
municipales, les tenemos que justificar los gastos a los ciudadanos, que son los que
pagan todas estas facturas.
Hoy en día la clase política está cada vez más devaluada por todo lo que se oye en
la televisión, si encima nos dan un montón de dinero para el propio funcionamiento
de estos grupos, qué menos que ser transparentes, en que sepan a qué va
destinado este importe, este dinero. Porque cada vez estamos más cuestionados y
os pido ahora, por favor, que antes de que acabe esta legislatura nos pongamos de
acuerdo para que la Intervención pueda hacer el trámite que toca para que esta
fiscalización sea efectiva.
Y bueno, recordar que nuestro grupo municipal sí que ha puesto a disposición de la
Intervención no sólo las cuentas del grupo sino todos los documentos de soporte
que también lo tenemos publicados en la página web. Muchas gracias a todos.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Sí que me gustaría a mí también felicitar a todo el equipo
de Intervención general por el trabajo realizado.
Remarcar que todos los grupos políticos, igual que la ciudadanía, han tenido a su
disposición todas las cuentas del ayuntamiento y toda la documentación que le
acompaña, intentando dar la máxima transparencia a nuestras cuentas. Y en esa
línea poner en valor que este ayuntamiento da muchísima más información y
muchísimo más tiempo, que el resto de municipios, para que se pueda consultar
toda la documentación.
Yo creo que es un tema que se hace desde hace muchos años y como tenemos el
mantra de que es un presupuesto oscuro que no da información, yo creo que
precisamente al contrario, tenemos que poner en valor que tenemos más o
ponemos más tiempo de lo que marca la norma.
Se aprobó una moción presentada por el Partido Popular al inicio de mandato, que
da cuenta de que tiene que estar por lo menos dos meses. Yo creo que lo
cumplimos, muchísimo más que el resto de municipios de los alrededores y el resto
de España, que damos muchísima más información de la que nos pide la norma,
pero muchísima más y se pone. Hemos tenido dos reuniones previas a la
aprobación de las cuentas generales, en las cuales se pone de manifiesto el tema,
yo creo que hay que ponerlo en valor.
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Recordar también que mucha de la información que piden los grupos, ya está
colgada en la sede electrónica del ayuntamiento y espero que en breve, tal como
dijimos en el plan de actuación municipal, pondremos en marcha una web para que
la ciudadanía pueda entender todavía de manera más fácil, cómo funciona un
presupuesto municipal y cómo se leen las partidas presupuestarias.
Y para acabar, tal y como dijimos en el Pleno del mes de marzo, recordar que eso
es lo importante de este punto, que hemos tenido un superávit de 11,5 millones de
euros. Recordar que es la ley y que es el gobierno central el que nos obliga a tener
superávit, Sr. García. Que si ustedes hubieran obligado al Partido Popular a que no
tuviéramos superávit, seguramente no tendríamos que cumplir eso, pero la ley nos
obliga a tener superávit. Yo creo que eso lo tenemos que poner en valor.
Que hemos tenido una mejora en el ahorro neto. Que la deuda continúa su
reducción y ahora mismo estamos en el 38 % y que el ayuntamiento también
cumple con el plazo de pago a proveedores, situándonos como uno de los
ayuntamientos que paga más rápido a nivel de toda España.
Y poner en valor que ponemos a aprobación unas cuentas públicas saneadas, que
cumplimos con los ratios de solvencia, de liquidez y de estabilidad presupuestaria y
de sostenibilidad financiera, que se nos marca desde el gobierno central. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Brinquis, vamos a ver. Aquí no se puede hacer lo blanco, negro. Ya le he
pasado un documento que dice perfectamente que con todo lo que el IBI, el tipo
está bien, que sea más bajo o más alto, el problema, el valor catastral no tiene nada
que ver con el tipo porque ustedes lo compensan.
Lo que le digo que lo que pasa ahí es que hay un 19 y un 20 % en algún municipio
que están pagando menos que nosotros, del mismo entorno. No me lo monte usted
que si tenemos el valor catastral más bajo o más alto porque el tipo se adapta
obviamente al valor catastral para que no fuera un disparate. No faltaba más, que
encima todavía tuviéramos un valor catastral mucho más alto. Entonces sería ya la
repera. Por tanto, ahí tiene usted una documentación que acredita lo que le digo.
Y mire, ha vuelto usted a repetir que hay once millones y pico de superávit, hombre.
Y ha dicho usted que el partido anterior en el gobierno les obliga a ustedes. No, no,
no, les obliga a no tener déficit, que es distinto. No, no, no, hombre, por el amor de
Dios, pero ¿a quién pretenden engañar ustedes? Otra cosa es que hay un techo de
gasto, hay una serie de cuestiones que vienen dadas por la Unión Europea
también, no solamente se lo inventa, cualquier gobierno, porque nosotros estamos
en la Unión Europea, no se olvide y hay unas directrices que hay que cumplir.
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Nada de que usted les quite el dinero a los contribuyentes del bolsillo, para decir
que tiene once millones y medio de superávit. Me da vergüenza y ¿eso dice usted
que le ha obligado el PP? Hombre, el PP lo que le obliga es que al cumplir con unos
presupuestos, evidentemente, que no haya un techo de gastos. Bueno, si lo
sabemos todos, si es que ya no pueden engañar a nadie, Sr. Brinquis. No le obliga
a tener un superávit de once millones y medio, por el amor de Dios.
Oiga, mire, en este país ya no quedan tontos ni burros. ¿Sabe qué pasa? Que en la
posguerra había tanta hambre que se los comieron todos como el salchichón, no
quedan ya, hombre. Y ustedes tratan a los ciudadanos como tontos. ¿Pero quién se
puede creer que ustedes les digan que tienen once millones y medio de superávit y
no les puedan bajar el IBI? Cuando sale de ahí el mayor grueso de los ingresos de
este ayuntamiento. ¿Quién se lo puede creer?
Mire, que no trago desde que sé quiénes son los reyes magos, Sr. Brinquis. No
engañen más a la gente. Decir aquí que el gobierno le obliga a tener un superávit
de once millones y medio y que usted les meta la mano a los contribuyentes y les
ponga un IBI más caro, un 20 %, que el resto de ciudades de nuestro entorno,
porque está ahí el documento, léalo. Yo se lo he acercado a riesgo de que me
regañe la Sra. Alcaldesa, que está deseando regañarme, no sé porqué, para que lo
viera. No para interrumpirlo, para que lo viera porque parece ser que no me había
oído bien las cifras. Ahora ya lo tiene.
Dejen de engañar a la gente. Lo cierto es que ustedes podrían bajar el IBI y se lo
vamos a exigir, mientras que Ciudadanos estén aquí sentados, mientras que
ustedes tengan superávit y sobretodo no atiendan otras necesidades sociales,
devuelvan el dinero a los contribuyentes que les han cobrado de más, en los pisos
de pobres con impuestos de ricos. Esa es la verdad. Eso es lo que hace el Partido
Socialista en esta ciudad.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire, Sr. García. Si hablamos de mentir, pues hablemos de mentir. De toda esa
relación que usted tan amablemente le ha acercado al Sr. Brinquis, de
ayuntamientos con los recibos del IBI, ¿me puede decir en cuantos de todos esos
IBIs está incluida la tasa de basuras? la tasa de basuras, ¿en cuántos de esos
recibos está incluida?
Porque en el del ayuntamiento de L’Hospitalet está incluida. Y en todos esos que
usted ha pasado, en ninguno, con lo cual si a todos esos recibos les sumamos la
tasa de basuras, ya tiene usted un IBI más alto. Con lo cual, puestos a engañar
aquí, en fin, que cada uno reparta culpas. No seré yo quien señale.
Pero mire, en nuestro recibo del IBI, está incluida la tasa de basuras, que la media
en todos esos ayuntamientos que usted ha dicho, se mueve entre los 120 y los 150
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euros. Sume a la tasa del IBI de todos esos municipios 120 euros, el mínimo, y
dígame cuantos están por debajo. Ya se lo digo yo, ninguno.
Pero esa cifra a usted no le interesa darla. Esa cuenta no le interesa hacerla, con lo
cual, cuando hablemos de mentir, cuidado con los datos que damos. En nuestro
recibo del IBI, supongo que usted está dispuesto a reconocer que está incluida la
tasa de basuras, que luego no se cobra a nadie. Y en todos los demás que usted ha
dicho falta la tasa de basura porque va aparte. En todos.
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL D’AQUESTA
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 (EXP.
10290/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRITA/ADSCRIT, Sra.
Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots en contra dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 7 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de: Especial de Comptes el present acord per a la seva aprovació pel
Ple:
ATÈS que la Intervenció General d’aquesta Administració ha format, conforme
disposa l’article 212.2) del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i les Regles 44 a 51 de la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de
20 de setembre, el Compte General de l’exercici de 2017, comprensiu de la
documentació que s’estableix a la normativa vigent abans invocada i que es refereix
a la de l’Ajuntament, així com els de la Societat Privada Municipal amb capital
integrament local “La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.”.
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ATÈS que la tramitació de l’expedient s’ha realitzat conforme disposa l’article 212.3
del TRLRHL.
Atès que l’1 de juliol de 2018 va entrar en vigor el Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector
públic locals que desenvolupa l’article 213 del TRLRHL, i que preveu en els apartats
6 i 7 de l’article 15.6 que l’òrgan interventor elevarà al Ple l'informe anual de totes
les resolucions i acords adoptades pel President de l'entitat local i pel Ple de la
Corporació contraries als reparaments efectuats, així com un resum de les
principals anomalies en detectades en matèria d'ingressos i que, una vegada
informat al Ple amb ocasió del Compte general, remetrà a l'òrgan de control extern
autonòmic corresponent, les citades resolucions, acords i anomalies acompanyats
de la corresponent documentació.
Atès que l’article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, estableix que l’òrgan
interventor haurà elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del
Compte general, l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat a
l’article 213 del TRLRHL.
Atès que la Intervenció General ha emès amb ocasió de l’aprovació del Compte
General de l’exercici 2017 els informe següents:
-

Informe número 67/2018, de 6 de setembre. “Informe anual sobre els
acords i resolucions adoptades per l’Ajuntament de l’Hospitalet contràries a
les objeccions de la Intervenció i sobre les anomalies en matèria
d’ingressos, emès amb motiu de l’aprovació del Compte general de l’exercici
2017 i del que disposa l'article 218.3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la de la Llei reguladora de les hisendes locals i els
apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
local”.

-

Informe número 68/2018, de 6 de setembre, “Informe resum sobre els
resultats del control intern de l’exercici 2017 realitzat fins al 31 d’agost de
2018, emès amb motiu de l’aprovació del Compte general de l’exercici 2017,
en compliment del que disposa l'article 218, 219 i 220 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula
el Règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local”,

VIST l’informe emès per la Intervenció General núm. 69/2018, de 12 setembre, que
es troba inclòs a l’expedient administratiu que es tramita per a la seva aprovació.
VIST l’informe de la Comissió Especial de Comptes corresponent a la seva sessió
de data 27/07/2018, el qual s’uneix a l’expedient administratiu que es tramita per a
la seva aprovació, constant-hi també l’edicte publicat al Butlletí Oficial de la
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Província de data 01/08/2018 i al Tauló d’Edictes d’aquesta Administració i el
certificat del Vicesecretari-Secretari Tècnic Accidental de la Junta de Govern Local
de data 05/09/2018 respecte al resultat de l’exposició pública, sense reclamacions.
VIST l’article 212 del TRLRHL, en relació amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i normativa concordant que conté
el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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 Especial de Comptes,
ACORDA:
PRIMER. APROVAR el Compte General d’aquesta Administració Municipal
corresponent a l’exercici 2017, que va ser informat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes en la seva sessió de 27/07/2018, i en el qual s’inclouen els
següents informes de la Intervenció General emesos en compliment dels articles
218, 219 i 220 del TRLRHL i dels apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic local.
-

Informe de la Intervenció General número 67/2018, de 6 de setembre,
“Informe anual sobre els acords i resolucions adoptades per l’Ajuntament de
l’Hospitalet contràries a les objeccions de la Intervenció i sobre les
anomalies en matèria d’ingressos, emès amb motiu de l’aprovació del
Compte general de l’exercici 2017 i del que disposa l'article 218.3 del RD
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la de la Llei
reguladora de les hisendes locals i els apartats 6 i 7 de l’article 15 del Reial
decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del sector públic local”

-

Informe de la Intervenció General número 68/2018, de 6 de setembre,
“L’informe resum sobre els resultats del control intern de l’exercici 2017
realitzat fins al 31 d’agost de 2018, emès amb motiu de l’aprovació del
Compte general de l’exercici 2017, en compliment del que disposa l'article
218, 219 i 220 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 37 del Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control intern
de les entitats del sector públic local”,

SEGON. En aplicació d’allò que aprovà l’Ajuntament Ple en la seva sessió de 3 de
juliol de 1998, els Llibres de comptabilitat, Registres comptables i Estats anuals que
conformen el Compte General d’aquest Ajuntament han estat emmagatzemats en
suport òptic i resten dipositats al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General.
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TERCER. Traslladi’s a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per ser l’òrgan
competent en matèria de control extern, en aplicació d'allò que disposa l'article 223
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la seva pròpia Llei
Reguladora, aquest acord i l’expedient a que fa raó, a la que se li afegirà tota la
documentació que l’integra i el disc òptic que emmagatzema els llibres i registres de
la comptabilitat de l'exercici de 2017.

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:
SRA. ALCALDESSA
Pasamos a la comisión de Drets i Territori. Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
A mi, abans del posicionament dels diferents grups, m’agradaria fer alguna
explicació al voltant de l’acord proposat, número 14, relatiu a la ratificació del
conveni marc amb la conselleria de Salut.
A l’inici d’aquest mandat, des d’aquest mateix espai, aquest mateix fòrum, en el
propi discurs d’investidura de la nostra Alcaldessa, ella mateixa va establir diferents
eixos i compromisos com a cabdals pel mandat que en aquell moment s’iniciava.
Precisament un d’aquests era la defensa per tots els mitjans al nostre abast d’una
salut pública i de qualitat a L’Hospitalet, que venia precisament d’uns anys on
realment havia estat força malmesa, plantejant com a objectiu l’assoliment d’un
pacte al respecte d’aquesta qüestió vital sempre, però encara més en una ciutat de
persones treballadores com la nostra.
Bé, el resultat és que al llarg d’aquest temps, entre tots i totes els actors implicats
hem aconseguit no un pacte, sinó dos. El primer del qual, fa just un any de la seva
presentació, que ens va permetre arribar a un important consens entre diferents
partits polítics amb presència local, entitats de la nostra ciutat, així com diferents
agents de salut comunitària.
I el segon és el que portem avui en forma de conveni i que fou subscrit el passat 6
de setembre d’enguany amb la consellera de Salut. Cal dir que aquest ampli
consens amb el que hem pogut desenvolupar moltes actuacions i del qual va ser
reflex el pacte subscrit ara fa un any a nivell local, ens ha permès plantejar al
departament de Salut de la Generalitat tot un conjunt de necessitats i realitats de
forma més coral i que han estat recollides en el conveni recentment signat.
Sens dubte els elements més destacats i on segurament tothom repara amb més
detalls són aquells compromisos que tenen a veure amb inversions, en nous
equipaments o en la dotació tècnica i tecnològica dels mateixos, però no són
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menors els compromisos que el conveni recull en matèries que tenen a veure amb
el model d’atenció i de prestació de serveis, i en concret en l’àmbit de la salut
comunitària, en l’àmbit de la integració de l’atenció social i sanitària o pel que fa a
l’accessibilitat dels serveis sanitaris, entre d’altres.
Per aquest motiu, permetin que comenci per tots aquest primers. Por ejemplo, el
impulso conjunto a la implementación de actuaciones y programas que mejoren el
bienestar y la salud comunitaria de la población, un grupo que ya se encuentra en
funcionamiento a través del SAP Delta, l’agència catalana de salut pública y el
propio ayuntamiento. Desarrollar un modelo de atención social y sanitaria integrado,
mediante el trabajo conjunto de las profesionales sanitarias y de bienestar social
con el intercambio de información y recursos para dotar de una respuesta conjunta
a las necesidades de la persona y de sus circunstancias.
Mejora de la accesibilidad en la atención primaria y especializada, especialmente
en los programas de salud mental y de adicciones, así como reducción de listas y
tiempos de espera en pruebas diagnósticas e intervenciones. Potenciar la red de
entidades de la salud de la ciudad y darles más visibilidad en aquello que también
les afecta.
Potenciar las relaciones entre los profesionales sanitarios e investigadores
científicos con nuestra ciudad, potenciando y optimizando tanto el papel de la
comunidad universitaria de Bellvitge como el rol del POL biosanitario con proyectos
como el BioPol.
Igualmente son notorios los compromisos contemplados en inversiones, como
antes les decía y en concreto en lo que se refiere a la atención primaria, destacar la
nueva inversión que ya se presentó hace algunos meses, el nou CAP Santa Eulàlia
Nord, y que está a punto de iniciarse las obras. Un nuevo CAP en Florida Sud, un
centro que ha de permitir ubicar a profesionales de medicina de familia y de
enfermería de familia, junto con todo el equipo de atención primaria de Florida Sud.
Un nuevo equipamiento sanitario que permita ubicar en mejores condiciones el
equipo de atención primaria de Sant Josep que hoy se encuentra en el edificio de
Just Oliveras y trasladar y ampliar a su vez la capacidad asistencial del actual
CUAP Pura Fernández, así como el centro de diagnóstico por la imagen.
También se incluye un compromiso relativo a la remodelación integral del edificio de
Just Oliveras, el CAP de Just Oliveras, así como previsión de trasladar el
laboratorio al hospital Universitario de Bellvitge. Realizar un plan director para su
remodelación que ha de permitir esa mejora del equipo de atención primaria del
Centre. Así en cuanto a la atención primaria, podemos rápidamente concretar una
construcción total de tres nuevos equipamientos y la remodelación de un cuarto.
También en el ámbito de equipamientos de atención especializada, se hace
mención y hay compromisos en el convenio subscrito, mediante el cual se plantea
que es prioritario dar continuidad a la reforma y mejora de los hospitales de la
ciudad, olvidados en estos años en algún aspecto.
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Así en lo que se refiere al hospital Universitario de Bellvitge, se plantea la
adecuación de los diferentes servicios en un plan de equipamientos destinados a un
nuevo bloque quirúrgico y a la unidad de curas intensivas, para completar la
segunda fase, de manera definitiva, de ampliación del hospital.
En lo que se refiere al hospital Duran i Reynals, la reforma y el acondicionamiento
de las nuevas consultas externas de l’Institut Català d’Oncologia.
Y sobre todo, y por último, yo creo que el elemento más destacable en cuanto a la
cuestión hospitalaria, el compromiso que además se ha de concretar en los
próximos meses por parte del CatSalut, relativo al hospital general de L’Hospitalet,
un hospital por el cual quien más quien menos ha planteado su incertidumbre, sus
miedos, pero que con este convenio de manera definitiva se disipan, en tanto que
en los próximos meses el CatSalut tomará la decisión de o remodelar íntegramente
el edificio que hoy conocemos, o de solicitar la construcción de un nuevo centro
hospitalario.
Y en todo caso, permítanme que sobre todo esta última cuestión nos ha de permitir
el poder hacer realidad una cuestión que recurrentemente ha ido saliendo y en el
último Pleno creo recordar que también, un anhelo creo que bastante común,
bastante participado por parte de todas las fuerzas de este Consistorio y que no es
otra que el hecho de que la totalidad de nuestros vecinos y vecinas puedan tener un
centro hospitalario en la ciudad de L’Hospitalet. Gracias.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Sra. Alcaldesa. A favor de todos los puntos.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de tots els acords i sobre el darrer, el del conveni amb la
Generalitat, comentar que tal y como decía el teniente de alcalde, Jesús Husillos,
es el primer convenio firmado con la Generalitat en materia de salud, que va más
allá de equipamientos y de prestación de servicios, para hacer un especial inciso en
la salud comunitaria, algo que hemos conseguido gracias al trabajo conjunto con las
entidades locales y que queda recogida esta apuesta transversal de trabajo entre
administraciones profesionales y agentes del sector sanitario y de salud con las
entidades locales de nuestra ciudad, llevar a cabo toda esta batería de proyectos y
programas que prevengan la enfermedad y promocionen hábitos de vida saludables
a nuestros vecinos y vecinas.
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Tengo que destacar también que no es un documento de voluntades a futuro, es un
documento de trabajo en el presente. Hay muchas de las cosas que ya se han
puesto en marcha, muchos de los compromisos empiezan a materializarse o por lo
menos a irse trabajando, para poder conseguir en el plazo marcado alcanzar los
objetivos marcados, objetivos los cuales muchos de ellos estaban recogidos a
modo de reivindicaciones en nuestro pacto local en defensa de la salud pública de
calidad en L’Hospitalet, cosa por la cual también tenemos que felicitarnos el haber
alcanzado ese punto de acuerdo de incluir reivindicaciones actuales y algunas más
históricas en este pacto, que a día de hoy ya se está trabajando. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor de tots els punts.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Ens abstindrem en els cinc punts. En el 14, l’acord relatiu a la ratificació d’aquest
conveni que ens presenten avui, respecte al conveni marc del pacte de salut i
benestar entre l’Ajuntament i la Generalitat, volem destacar quins són els punts que
trobem positius.
Especialment el plantejament d’abordar la salut de forma integral des de la seva
vessant social i sanitària. Ens hagués agradat que també es parlés de forma molt
més explícita i àmplia de salut comunitària, però almenys assenyala, per a nosaltres
és important, la necessitat d’aplicar visió i formació de gènere entre els
professionals de la salut, i l’accessibilitat als serveis es fixa també com a eix
vertebrador, punts per a nosaltres irrenunciables a l’hora d’entendre el significat de
la paraula salut des de les polítiques públiques.
Per tant, un cop es reverteixi un dels atacs més grans als drets fonamentals dels
últims temps, com va ser la restricció de l’atenció sanitària a les persones en
situació administrativa irregular. Un cop recuperat l’accés al sistema sanitàri
universal, a les administracions els hi manca fer efectiva aquesta universalitat,
generant una equitat en l’accés i qualitat dels serveis sanitaris. La xarxa d’atenció
primària no és homogènia i les ràtios de demografia de L’Hospitalet Nord, per
exemple, de nou, precisen mesures urgents de millora.
En l’apartat d’objectius i priorització de qüestions concretes de L’Hospitalet de
Llobregat, tal i com ens han explicat des de l’equip de govern, destacaríem, la
necessitat absoluta del nou edifici del CAP Florida Sud, el desdoblament del centre
d’atenció primària que el barri espera des de fa gairebé una dècada. I també el
replantejament de l’Hospitalet General de L’Hospitalet, tal i com es descriu al text
del conveni literalment per “millorar el grau de penetració d’aquest dispositiu sobre
la població de referència del municipi de L’Hospitalet”.

…/…

70

La música del conveni sona bé. Totes les mesures descrites són necessàries i
adequades. El problema apareix quan la concreció dels compromisos queda en un
plànol tan ambigu com poc vinculant. Per exemple, respecte a l’Hospital General de
L’Hospitalet, el que citàvem fa un moment, el què es detalla com a objectiu és
només el següent, literalment, “l’anàlisi de les necessitats de futur en
complementarietat amb l’Hospital de Sant Joan Despí, Moisès Broggi i el centre
sociosanitari del propi Hospital General, estudiant la possibilitat d’un nou centre de
substitució de l’actual o la reforma integral de l’actual”. És a dir, anàlisi i estudi, res
de posar en marxa ja, les solucions que són evidents que necessitem per aquest
equipament que és absolutament imprescindible per a una bona part de les nostres
veïnes de L’Hospitalet.
Per tant, ens abstindrem. Ho farem davant tot un seguit de promeses i bones
intencions sobre el paper. I diem això perquè el propi conveni expressa que aquest
document, tot i la seva formalitat institucional i tot i la publicitat política que es pot
fer al voltant d’ell, aquesta signatura entre Ajuntament i Generalitat de Catalunya
textualment diu el text, “no estableix per sí mateix i de forma directa drets i
obligacions de contingut econòmic exigibles recíprocament entre elles.”
Doncs per tant, quins compromisos concrets d’inversions i posada en marxa de
millores en relació a polítiques públiques de salut hem guanyat les veïnes de
l’Hospitalet amb aquest conveni, marc de col·laboració entre Generalitat i
Ajuntament, per a la millora de la salut i el benestar, un conveni pacte de salut i
benestar 2018-2021. Ens ho preguntem. No acabem de tenir clar quins són els
guanys sense els compromisos específics i clars que creiem que manquen en un
conveni d’aquest estil entre les dues administracions i que segurament hauria
d’haver arribat fa anys. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata votarem a favor de tots els acords. En quant a l’acord 14,
l’acord relatiu a la ratificació del conveni marc de col·laboració GeneralitatAjuntament, per a la millora de la salut i el benestar de la població de la ciutat,
votem a favor aquest dictamen i ho fem amb convicció i satisfacció.
Convicció perquè estem convençuts del gran compromís que té i han tingut els
governs de la Generalitat encapçalats pel president Puigdemont i el president Torra
i, en aquest cas, la conselleria de salut encapçalada per la consellera Alba Vergés,
que va venir i ens va visitar en aquesta ciutat fa un parell de setmanes, per a la
millora de la salut i el benestar social de la gent de L’Hospitalet.
Estem convençuts també que l’establir ponts de comunicació i de col·laboració
entre les administracions, és molt millor que el posar traves i pals a les rodes. Per
això avui aprovarem en aquest Ple un conveni de col·laboració entre Generalitat i
Ajuntament de L’Hospitalet, que és cabdal per a la nostra ciutat i és aquí on votem
també amb satisfacció per veure que, poc a poc, aquests compromisos dels que
nosaltres mai hem dubtat, es van traduint en accions importants per a la ciutat.
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Parlem de coses tan importants i necessàries com un nou gran equipament sanitari
que aculli l’equip d’atenció primària Sant Josep, actualment ubicat al CAP de Just
Oliveras i que permet traslladar i ampliar el CUAP Pura Fernández, així com ubicar
una segona base del sistema d’emergències mèdiques del municipi.
La construcció del CAP de Santa Eulàlia Nord, que substituirà l’actual CAP de
Jacint Verdaguer; lLa nova construcció del CAP Florida Sud, que acollirà els
professionals de medicina i infermeria de família de l’equip d’atenció primària
Florida Sud i que descongestionarà l’actual CAP Florida i la remodelació del CAP
Just Oliveras.
A més, aquest conveni, aquest pacte de salut prioritza tres projectes de reforma i
millora en atenció especialitzada, com són completar la segona fase d’ampliació de
l’hospital Universitari de Bellvitge, reformar i condicionar les noves consultes
externes de l’Institut Català d’Oncologia als espais de l’hospital Duran i Reynals i
analitzar les necessitats del futur hospital general de L’Hospitalet, que de fet
s’estudiarà la possibilitat de fer una reforma integral de l’hospital o bé de crear-ne
un nou centre que substitueixi l’actual.
Avui, doncs, veiem com el govern de la Generalitat, liderat pel president Quim
Torra, destinarà prop de 57 milions d’euros a millorar els equipaments sanitaris de
L’Hospitalet.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Votarem a favor de tots els dictàmens i farem una intervenció sobre
el punt número 14 sobre el conveni.
Com bé es comentava, ara fa més d’un any en aquesta ciutat, després d’un intens
treball, d’una intensa diagnosi, vam signar el pacte per la salut de L’Hospitalet. Un
pacte signat per diferents entitats i professionals de l’àmbit de la salut, per les
diferents forces polítiques i sindicals i també per les diferents associacions de veïns.
Aquell pacte va significar un document bàsicament per millorar la sanitat pública a
la nostra ciutat i també reclamar les inversions necessàries que necessitava
L’Hospitalet en l’àmbit sanitari.
I avui podem afirmar que aquell pacte que vam signar ha donat els seus fruits amb
aquest conveni, un conveni que dóna solucions a les demandes de la nostra ciutat. I
és que la Generalitat de Catalunya, amb aquest pacte, es compromet a invertir
gairebé 57 milions d’euros a L’Hospitalet en temes sanitaris, en temes d’inversions,
ja sigui en l’atenció primària comunitària o també en l’atenció especialitzada i a
aquesta partida, a aquesta inversió caldria afegir-li també la inversió que haurà de
fer-se a l’hospital de L’Hospitalet, en el qual el departament de la Generalitat de
Catalunya haurà de resoldre en els propers mesos, si renova l’actual hospital o si es
construeix un de nou.
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Per tant, aquest conveni millora la sanitat pública a L’Hospitalet i ho fa també amb
inversions que també s’han comentat aquí, és a dir, inversions en la construcció per
exemple del CAP de Santa Eulàlia Nord, la construcció del CAP de la Florida Sud,
la remodelació també del CAP de Just Oliveras, la construcció d’un nou equipament
que incorporarà una demanda històrica que era la creació d’un nou espai per a
l’atenció primària de Sant Josep, que també incorpora la segona fase del sistema
d’emergències i que també permetrà traslladar i ampliar el CUAP Pura Fernández.
Però també contempla, aquest conveni, inversions en diferents hospitals, com
l’hospital de Bellvitge amb l’ampliació de nous blocs quirúrgics i unitats de cures
intensives o també la reforma i condicionament de les consultes externes de
l’hospital Duran i Reynals.
Per tant, també és un pacte que a més de tenir unes inversions concretes, va més
enllà de la construcció d’equipaments i que impulsa sinèrgies entre les diferents
administracions públiques per treballar amb una xarxa per reduir la desigualtat en
salut i també per potenciar la coordinació i la integració de salut comunitària i
l’atenció social sanitària. I en aquesta direcció cal destacar que l’any passat va
assignar un milió d’euros per reforçar l’atenció primària al nostre municipi.
Per tant, el compromís de l’actual govern, de la consellera Alba Vergés, i també del
seu anterior antecessor, el conseller Toni Comín, a l’exili, és un compromís clar.
Apostar per un model sanitari públic de qualitat, revertir les retallades d’anteriors
governs al 2015 i també materialitzar les demandes històriques en equipaments
sanitaris plantejats per la societat civil i per aquesta ciutat.
Per tant, el nostre vot serà favorable i manifestar novament la nostra satisfacció per
signar aquest conveni.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor dels cinc acords.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, votaremos a favor de todos los acuerdos. Respecto al número 14, el convenio
entre la Generalitat y el Ajuntament de L’Hospitalet para mejorar la salud y el
bienestar de la población de la ciudad, no nos queda a nuestro grupo municipal
ninguna duda de que las reivindicaciones del movimiento vecinal, de la Marea
Blanca y de Rebelión Bellvitge, han tenido que ver muchísimo en este convenio, en
conseguir todas las infraestructuras y todas las mejoras en personal que recoge
este convenio.
Ha sido una larguísima y durísima reivindicación desde el año, aproximadamente,
2011, que empezaron los recortes y ha sido constante y permanente. Agradecemos
sobretodo esa constancia porque sin ellos este convenio hoy no sería como es.
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Por lo tanto, es fruto de la reivindicación ciudadana y estaremos muy pendientes de
que se cumplan todas y cada una de las reivindicaciones y estaremos en la calle
junto a la Marea Blanca, junto al movimiento vecinal, para que sea posible.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. En el 10 abstención; en el 11 abstención, 12 abstención, 13 abstención y
el 14 le paso la palabra a Jesús Martín.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias. Sobre el convenio para la mejora de la salud, firmado aquí en
Hospitalet, yo quiero decir las cosas claras y como son. Nosotros creemos que este
es una nueva venta de humo y yo pediría a todos los partidos, a todos los que han
alabado en cierta medida la firma de este convenio, que tengan un poquito más de
cautela y que de verdad nos pongamos felices y digamos que estamos satisfechos
de verdad, cuando tengamos las inversiones que necesitamos.
A día de hoy, muchas de esas inversiones que se han firmado, se han firmado de
aquí a cuatro años y muchas ya estaban incluidas en anteriores convenios y
anteriores discursos de otros gobernantes que ya las habían prometido antes. Por
lo tanto, uno cuando rememora el histórico y le vuelven a decir que le van a hacer
ese CAP, y le vuelven a decir que le van a hacer ese equipamiento, pues yo aquí
pediría un poquito más de cautela a todas las partes que lo han firmado porque lo
han firmado, en este caso, dos partes, que son el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la
Generalitat de Cataluña.
Claro, la Generalitat de Cataluña ya vemos las prioridades que tiene. Aquí se habla
que están intentando revertir los recortes, pero eso es mentira. La Generalitat de
Cataluña está invirtiendo un 27,5 % menos en sanidad que antes de la crisis.
Estamos invirtiendo 3.300 millones de euros menos que antes de empezar la crisis,
más o menos en 2009, haciendo unos cálculos. Es decir, no se han revertido los
recortes.
Entonces, como no se han revertido los recortes y teniendo en cuenta la hoja de
ruta del gobierno de la Generalitat, pues no nos acabamos de creer que estén
teniendo esa conciencia social que nosotros sí les pedimos y que la mayoría de
ciudadanos, por ejemplo de esta ciudad de Hospitalet, sí que les piden. Y por otra
parte tenemos el Ayuntamiento de Hospitalet, que ya sabemos que en cuanto a
vender humo y en cuanto a hacer esas falsas promesas, en cuanto a vender
grandes titulares, son unos expertos.
Decía el Sr. Husillos en la presentación de este convenio, que en el discurso de
investidura de la Alcaldesa de este año, ya habría puesto como eje mejorar la salud
comunitaria, mejorar la salud para los pacientes de hospitales. Claro, es que lo
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había hecho esta legislatura, diciendo que en esta legislatura haríamos inversiones,
que al acabar la legislatura y no las han hecho.
Pero es que esas mismas inversiones ya se habían dicho y prometido la legislatura
anterior y la anterior. Entonces, claro, se lo digo con toda la humildad del mundo,
nosotros que llevamos aquí una legislatura, pues es cierto que firmar un convenio
de este tipo, pues puede dar cierta esperanza, puede decir es cierto que nos
estamos poniendo de acuerdo para intentar conseguir cosas, pero cuando uno se
pone a mirar un poquito ciertas inversiones que ya las habían prometido,
reprometido y requeteprometido, pues les tenemos que decir a todos que oiga,
cautela porque en todas las inversiones y en todas las construcciones, no se pone
ni un solo calendario ni partida presupuestaria.
Entonces, ¿cómo le vamos a decir a los vecinos de Hospitalet que vamos a hacer
una cierta construcción, un equipamiento, que vamos a hacer ciertas inversiones, si
no tenemos ni el calendario concreto de cuando se van a hacer, ni tenemos la
partida presupuestaria porque la Generalitat, como les he dicho, está invirtiendo
cada vez menos en sanidad, aunque algunos intenten decir lo contrario?
Por lo tanto, lo que les pedimos desde aquí es que en este tipo de cuestiones, se lo
he dicho muchas veces, intentemos hablar todos, intentemos dialogar, intentemos
presentar las cosas a la ciudadanía como adultos. Presentemos las cosas tal y
como son. Es cierto que hemos firmado un convenio, pero como les digo hay
inversiones que ya se habían prometido en la legislatura anterior y la anterior. Y
acabará esta legislatura y muchas de las promesas, en esta legislatura todavía no
se habrán acabado.
Yo quería también reivindicar que hay varias inversiones en este convenio que
están sujetas a disponibilidad de tener solares, tener solares públicos en esta
ciudad. Entonces, yo a este gobierno le pregunto, si nos estamos pasando
permanentemente esta legislatura regalando suelo público y privatizando suelo
público para empresas privadas y encima pagando nosotros, ¿va a cambiar ahora
su prioridad unos meses antes de las elecciones? ¿O es que simplemente es otro
postureo más para decir que están haciendo cosas pero que al final, como decía mi
compañero Miguel, la gente al final no es tonta, va tomando nota de todas las
promesas que le han dicho durante tantos años y dicen, si es que mucho prometer,
mucho prometer pero, como dice el dicho, hasta que pasen las elecciones y
volvamos otra vez a las mismas y volvamos a hacer las promesas que durante
tantos años no estamos cumpliendo?
Otra cuestión sobre el… no aparece en el convenio pero nosotros sí que lo
queríamos reivindicar, sobre las urgencias pediátricas en esta ciudad que desde
Ciudadanos también estamos reivindicando, que sean de 24 horas de forma
presencial. Este convenio tampoco habla de tener en Hospitalet, la segunda ciudad
de Cataluña, unas urgencias pediátricas las 24 horas de forma presencial. Yo creo
que eso tendría que ser clave y yo creo que ahí de verdad, Sra. Alcaldesa, nos
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podríamos poner de acuerdo. Pero eso también lo pasan por alto y en este
convenio no se incluye.
Por lo tanto, mientras esas inversiones que aquí se anuncian no tengan un
calendario concreto y no tengan una partida presupuestaria concreta para decirle a
los ciudadanos cuándo y cómo vamos a hacerlas, para nosotros será una nueva
venta de humo, como las que está realizando durante toda esta legislatura la
Alcaldesa Núria Marín. Porque podríamos hacer un histórico y podríamos estar aquí
hablando durante mucho rato sobre las promesas que ha ido incumpliendo
permanentemente y que ahora, no, si nos vamos a hinchar, ahora a final de este
mandato nos vamos a hinchar de esas promesas, que ahora dicen que vamos a
hacer, que vamos a comenzar, cuando la realidad es que las están ustedes
incumpliendo permanentemente.
Así que yo les pido por favor, que tratemos a la ciudadanía como adultos, que les
digamos las cosas tal y como son y nosotros, se lo digo en serio, estaremos
dispuestos a apoyar todas aquellas medidas en el ámbito sanitario que favorezcan
a los ciudadanos de Hospitalet. Pero las explicaremos tal y como son porque
después pasa lo que pasa y la gente desconfía de los políticos por cosas como
estas. Este es un granito más que se suma a la desconfianza que tiene la
ciudadanía en los políticos, porque les estamos diciendo permanentemente y les
estamos prometiendo cosas permanentemente que finalmente no cumplimos.
Entonces nosotros no queremos participar de eso y queremos hacer una nueva
política en la que se cumplan las cosas y en la que prometamos aquello que
podamos hacer. Muchas gracias.

SRA. SECRETÀRIA
Perdó. El posicionament de vot del grup, si us plau.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí a favor del acuerdo.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Este yo creo que es el voto a favor más extraño del mandato, porque en fin, siendo
una abstención la del Sr. Giménez, me ha parecido un tono más amable que el
utilizado por el Sr. Martín. También me hubiese sorprendido seguramente más, que
hubieran votado lo mismo que la CUP, pero bueno, en fin, oye, uno ya ha visto de
todo en este Pleno.
En fin, por partes. Bienvenido Sr… aunque no es la primera vez. Ya lo dijo el otro
día. Le pasaré un dato como está muy interesado, pero esa tarea de oposición que
ustedes dicen hacer, pero que luego no hacen. Yo he estado esperando que a lo
mejor usted querría alguna información más sobre el servicio de urgencias
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pediátricas, pero le traigo el dato para que usted no se moleste ni en llamar, ni en
caminar ni un solo metro.
Para su tranquilidad, las urgencias pediátricas en el CUAP Pura Fernández que
requieren derivación a un centro de mayor sofisticación, de mayor tecnificación,
como seguramente puede ser el hospital Sant Joan de Déu, son el 3,4 % de las que
se atienden allí. Y convendremos que estamos relativamente cerca, bien ubicados
en cuanto a proximidad de ese centro hospitalario.
Pero bueno, al respecto del convenio, es que lo que usted plantea no es un
convenio. Lógicamente el convenio es un acuerdo marco en el que hay una serie de
compromisos y que se han de desarrollar desde el 2018 hasta el 2021. Y no se
preocupe por los solares, de hecho uno de ellos, dos de ellos mejor dicho, ya están
cedidos. Uno, en fin… esta es la educación a que nos tiene acostumbrados el grupo
político de Ciutadans.
En fin, Sr. Giménez, le responderé a usted mientras tanto hacen este impase un
poco extraño. Le digo lo mismo, es decir, es un convenio, son tres años, pero sí que
dice usted que llega tarde. Hombre, pues yo le diría y le animaría a que en la
medida en la que usted pueda influir en el grupo parlamentario al que usted
representa en este Pleno, que en los años pasados parece ser que ha tenido
bastante influencia en los presupuestos de la Generalitat, pues también que diga la
suya. Y que la hubiera dicho también en estos años pasados.
En fin, no han querido escuchar el resto de argumentos. En todo caso lo dejaremos
aquí, pero sí insistir, solares, ya está cedido el del CAP Santa Eulàlia Nord y de
hecho en las próximas semanas se iniciarán los trabajos para iniciar la construcción
de ese CAP. Y hace ya muchos años se cedió el de Florida Sud, porque de hecho
se ha construido vivienda y la Generalitat, el CatSalut, ahora mismo, está
ejecutando ese proyecto.
No se preocupen por los solares, se lo hemos dicho más de una vez.
Probablemente su grupo municipal no es capaz de hacerlo, yo lo entiendo. Yo lo
entiendo casi todo, pero este gobierno municipal con la ayuda, en algunas
ocasiones, de diferentes partidos de la oposición, somos capaces de hacer una
cosa y también la otra, todo en beneficio del progreso de nuestra ciudad, con lo cual
ustedes tranquilos. Habrá solar si lo requiere el CatSalut para el hospital, habrá un
solar disponible para el nuevo CAP y el nuevo CUAP a ubicar en el barrio de Sant
Josep. Y ya lo hay tanto para el de Santa Eulàlia Nord como para el de Florida Sud.
Gracias.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
M’ha semblat entendre que la responsabilitat de tenir un ambulatori a l‘avinguda
Catalunya de la Florida, el futur ambulatori Florida Sud, la responsabilitat era del
grup parlamentari amb el que està vinculat aquest grup municipal. M’ha semblat
que fa gairebé una dècada que tenim un local tancat, fet, des del 2009, 2010, una
cosa així i m’ha semblat entendre que la responsabilitat d’això i de la poca
concreció i segurament dels anys que es podria haver avançat, no haver retallat, o
no haver canviat la gestió o no haver empitjorat la gestió o haver pràcticament
desmantellat l’hospital general de L’Hospitalet, segurament també és responsabilitat
del grup parlamentari vinculat amb aquest grup municipal. Segurament.
Segurament ho he entès malament però m’ha semblat que ni el govern d’aquesta
ciutat des de l’any 78, ni el govern de la Generalitat tenen cap responsabilitat i
segurament és responsabilitat del grup parlamentari de la CUP-Crida Constituent o
de l’anterior, CUP-Alternativa d’Esquerres. M’ha semblat entendre això. És probable
que no. Perfecte.
I simplement, clar que és un conveni, està clar que és un conveni, està clar que no
es poden posar segurament tots els detalls que desglossarien cadascun dels
acords als que s’arriben dins del conveni, però un pèl més específic, un pèl més
concret, després de tants anys, com per exemple amb l’ambulatori de Florida Sud,
un pèl més específic segurament podria ser.
De converses que hem tingut, en aquest propi ajuntament, amb l’anterior conseller,
inclús recordo que sonaven dates inclús i ara ja no surten, no se’n parla d’aquestes
dates. Simplement parlem que potser el conveni, sinó és demanar massa, podria
ser una mica més concret, amb dates, amb el desplegament d’alguns dels acords
que fa. Clar que és un conveni, però la concreció a vegades no està de més. Ajuda
a que la gent entengui què és el que s’acorda.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo respecte a alguns comentaris que s’han fet aquí en el Ple. Crec que tots els
convenis són millorables, però crec que el conveni que s’ha signat, o quan a
l’anterior legislatura el president Puigdemont va arribar a un acord, acords de
col·laboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, no es van fer mai des de promeses,
sinó de intentar sempre treballar possibilistament per fer aquestes coses.
I de fet, hi ha algunes coses d’aquestes que estan en marxa que s’estan fent i
aquesta és una altra prova més. I crec que això ho hem fet sempre des del
considerar-nos adults. No crec que ningú, ni s’han fet promeses, sinó que s’ha
intentat firmar acords i fet des del ser adults. I a mi m’agradaria que tothom tractés
això amb el respecte degut, quan es fan aquestes coses.
Jo sempre he dit que es pot estar d’acord o no es pot estar d’acord amb allò que la
gent fa. Per això hi ha partits polítics amb diferents sensibilitats, diferents maneres
de pensar, però jo, per la part que em toca, a mi com a membre d’un partit que està
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governant la Generalitat, crec que aquests pactes es fan tant amb l’Ajuntament de
L’Hospitalet com amb les altres forces polítiques que governen la Generalitat de
Catalunya, tant amb el govern anterior de Junts pel Sí, com l’actual de Junts per
Catalunya amb Esquerra Republicana.
Es fan des de ser adults i des del compromís d’intentar que aquests acords, en el
temps establert, es portin a terme. Des de la seriositat, jo diria, més enllà de que, a
vegades, es puguin complir o no i m’agradaria posar en valor i en respecte
aquestes situacions.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Nada, un comentario muy breve. El PSC se extraña de que nosotros apoyemos
este convenio. Pero si es que no tiene nada que ver. Nosotros apoyamos que esas
inversiones se realicen. Entonces claro, nosotros le hacemos una crítica de nuestra
forma de pensar y de nuestra forma de ver los compromisos, que en ese convenio
se incluyen. Entonces, nosotros le decimos que esos compromisos que se incluyen,
se lo volvemos a repetir, hay varios compromisos que ya se anunciaron aquí esta
legislatura, la pasada y la otra, y otros que faltan por concretar, porque actualmente,
como bien ha dicho usted, no tenemos ni un calendario, ni una partida
presupuestaria.
Entonces, yo lo que les he pedido y lo que pensamos desde Ciudadanos, es que
mejor presentar las cosas a la ciudadanía cuando tengamos las cosas concretas y
cuando sepamos cuando lo vamos a hacer. Y que de verdad no anunciemos este
convenio como si fuera un gran convenio que ya lo ha solucionado todo, que aquí
se ha dicho en algunas cuestiones que ya hemos solucionado, cuando de momento
esas inversiones, hay muchas que todavía no se han puesto en marcha.
Entonces, eso es lo que le pedimos. No sé porque se extraña de que nosotros
apoyemos, que estemos de acuerdo, porque estaremos de acuerdo en que esas
inversiones hay que hacerlas. Ahí estaremos de acuerdo con ustedes y seguro que
muchos partidos de este Consistorio.
Lo que no estamos de acuerdo es venderlo y realizar estas operaciones de venta
de humo que hacemos permanentemente, porque de verdad que la gente después
pasa el tiempo y esta legislatura ya hemos visto con varios ejemplos, que nos
pregunta que fue aquello que hemos firmado, que habéis dicho que habéis firmado,
que habéis dicho que habéis pactado y pasa el tiempo y no se realizan.
Entonces eso es en lo que nosotros queremos apretarles y queremos presionarles,
para que de verdad cumplamos y de verdad intentemos presentar las cosas con un
poquito más de cautela. Eso es lo único que le hemos dicho.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No, no, no és obligatori, Sr. Husillos.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
En fin, le reitero, es un convenio 2018-2021. Se irá materializando a medida que se
vaya desarrollando el convenio. Probablemente y como antes no ha querido
escucharme o su portavoz no ha querido que me escuche, no sé qué es antes, si el
huevo o la gallina, se lo vuelvo a repetir.
Pero de todas maneras, Sr. Martín, yo lo que creo es que a ustedes lo que les
altera más, es que este gobierno tenga la capacidad de llegar a acuerdos con todo
el mundo que tenga interés en hacer cosas que beneficien a esta ciudad. Esta es
realmente la cuestión. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Quedarien aprovats tots els punts de l’ordre del dia. Passem a la segona
part del Ple.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G. M., M. D.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06
EUROS. SA076/18. DG (EXP. 9606/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS
NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
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05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 3169/2018, de 27 d’abril, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. M. D. G. M., amb XXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST Que la resolució va ser objecte de dos infructuosos intents de notificació, els
dies 8.5.2018 i 9.5.2018; raó per la qual, i als efectes de l’art 44 de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 14.6.2018.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la interessada, dintre del termini atorgat a l’efecte.
ATÈS què a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
09.07.2018.
VIST l’informe de l’Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 12.07.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d’iniciació del procediment:
La interessada no disposa de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- Formular la següent proposta definitiva de tipificació, qualificació i de
sancions:
-

Tipificació: Els fets infringeixen el què disposa l’art. 13.1.b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals considerats
potencialment perillosos
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-

Qualificació: MOLT GREU, segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre, sobre la tinença d’animals considerats potencialment perillosos

-

Sanció: 2.404,06.-euros, quantia mínima a imposar per a les infraccions
molt greus, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.

TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol la Sra. M. D. G. M., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, la
Sra. M. D. G. M., amb XXXXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia
mínima a imposar per a les infraccions molt greus, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUE.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C. N., D. G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA
77/18. DG (EXP. 9616/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS
NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
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VIST que, mitjançant resolució núm. 3171/2018, de 27 d’abril, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. D. G. C. N., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST Que la resolució va ser objecte de dos infructuosos intents de notificació, els
dies 8.5.2018 i 11.5.2018; raó per la qual, i als efectes de l’art 44 de la llei 39/2015,
d’1 d’octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 14.6.2018.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’interessat, dintre del termini atorgat a l’efecte.
ATÈS què a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
09.07.2018.
VIST l’informe de l’Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 12.07.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d’iniciació del procediment:
L’interessat no disposa de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- Formular la següent proposta definitiva de tipificació, qualificació i de
sancions:
-

Tipificació: Els fets infringeixen el què disposa l’art. 13.1.b) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals considerats
potencialment perillosos.

-

Qualificació: MOLT GREU, segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre, sobre la tinença d’animals considerats potencialment perillosos.
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-

Sanció: 2.404,06.-euros, quantia mínima a imposar per a les infraccions
molt greus, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.

TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. D. G. C. N., amb XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
D. G. C. N., amb XXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima
a imposar per a les infraccions molt greus, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
CINQUE.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. D. A., H. S.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,52
EUROS. SA 68/18. DG (EXP. 9663/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS
NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que, mitjançant resolució núm. 3177/2018, de 27 d’abril, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. H. S. D. A., amb XXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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VIST Que la resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies
8.5.2018 i 9.5.2018; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015, d’1
d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 14.6.2018.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la interessada, dintre del termini atorgat a l’efecte.
ATÈS què a l’esmentada resolució s’advertia a la imputada que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
09.07.2018.
VIST l’informe de la Lletrada Municipal de data 06.09.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents, relacionats la resolució d’iniciació del
procediment:
La interessada circulava amb un gos potencialment perillós sense morrió per la via
pública, el dia 20.3.2018.
Segon.- Formular la següent proposta definitiva de tipificació, qualificació de les
infraccions i de sancions:
Fets.- Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
Tipificació.- El fet constitueix infracció de l’art. 13.2.d) de la llei 50/1999, de23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos.
Qualificació.- La infracció es qualifica com a GREU, d’acord amb l’art. 13.2.d) de la
llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’animals
potencialment perillosos i li correspon una sanció que pot anar des dels 300,52.-€
fins als 2.404,05.-€ (art. 13.5 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos).
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TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol la Sra. H. S. D. A., amb XXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, la
Sra. H. S. D. A., amb XXXXXXXXXXXXXXXX, una sanció de 300,52.-euros,
quantia mínima a imposar per a les infraccions greus, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
CINQUE.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.

ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. P. V., A. E. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06.- EUROS.
SA24/18. (EXP. 8503/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i de la REGIDORA i REGIDORS
NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 5 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia
05.08.2016) sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 3350/2018, de 4 de maig, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. A. E. P. V., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
ATÈS que l’esmentada resolució va ser objecte de dos infructuosos intents de
notificació, els dies 17.5.2018 i 22.5.2018; raó per la qual, i als efectes de l’art 44 de
la llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 14.6.2018.
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VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini atorgat a tal efecte.
ATÈS què a l’esmentada resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
09/07/2018.
VIST l’informe de l’Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 12/07/2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
resolució d’iniciació del procediment:
L’interessat no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ Els fets infringeixen el què disposa l’art.
13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons
l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals
considerats potencialment perillosos.
TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol el Sr. A. E. P. V., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
A. E. P. V., amb XXXXXXXXXXX, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima
a imposar per a les infraccions molt greus, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades.
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ACORD 14.- RELATIU A LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AQUEST
AJUNTAMENT PER A LA MILLORA DE LA SALUT I EL BENESTAR DE LA
POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET – PACTE SALUT I BENESTAR
2018-2021- (EXP. 26360/2018).
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ El
dictamen s’ha portat a fiscalització fora del seu moment processal oportú. En el cas
de que s’hagués portat a fiscalització en el seu moment, s’hauria fiscalitzat com NO
SUBJECTE A FISCALITZACIÓ en aquest moment. S’hauran de sotmetre a
fiscalització els acords específics que recullin el desenvolupament d’aquest Conveni
Marc.”
No obstant això, 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 Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i
REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez
Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment
de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga
els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat
en el BOPB de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de
Drets i Territori, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el 19 de febrer de 2010, ratificat i convalidat per acord del Ple en sessió
de 23 de març de 2010, es va signar el “Conveni de col·laboració entre el
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de
L’Hospitalet de Llobregat”, vigent l’actualitat.
VISTA la Memòria justificativa del Conveni marc que es porta a l’aprovació d’aquest
Ple, emesa de conformitat amb el que preveu l’art. 50.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
ATÈS que el 6 de setembre de 2018, l’alcaldessa presidenta, en representació de
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l’ajuntament va subscriure el “Conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la
Salut i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a la millora de la salut i el
benestar de la població de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat” que substitueix i
deixa sense efecte l’anterior conveni de 2010.
ATÈS que la clàusula vuitena apartat 2 del Conveni subscrit condiciona la seva
efectivitat a la ratificació pel ple municipal.
ATÈS les competències atribuïdes a aquest Ajuntament per l’article 57 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i art. 66.3 apartats j) i
i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que atorga competències al municipi
en matèria de salubritat pública i la participació en la gestió de l’atenció primària de
la salut, junt amb les atribucions que deriven de l’art. 68 de la Llei 15/1990, de 9 de
juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya i 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre,
de Salut Pública.
VIST l’informe L’H 26/2018, de 12 de setembre de 2018, emès per la Secretària del
Ple.
El Ple municipal, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, previ el
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
A C O R D A:
PRIMER.- RATIFICAR el Conveni marc de col·laboració entre aquest Ajuntament i
la Generalitat de Catalunya, subscrit per l’alcaldessa el 6 de setembre de 2018, que
es transcriu literalment a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
GENERALITAT DE CATALUNYA, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENT
SALUT, EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A LA MILLORA DE LA SALUT I
BENESTAR DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET
LLOBREGAT.

LA
DE
DE
EL
DE

Barcelona, 6 de setembre de 2018
R E U N I T S:
D'una banda, l’Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut, i el Sr. Adrià
Comella i Carnicé, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), i
de l'altra, l’Excm. Sra. Núria Marín i Martínez, alcaldessa-presidenta de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
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A C T U E N:
La primera, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, representada pel Departament de Salut, d'acord amb les facultats
que li confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
El segon, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant
CatSalut), d’acord amb les atribucions que li confereix l'article 17 de la Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i l’Acord de delegació
de funcions del Consell de Direcció del CatSalut en el seu director de 27 de
gener de 1993, que comporta la ratificació del present conveni.
La tercera, en nom i representació de l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
en virtut del que preveu l'article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
M A N I F E S T E N:
I.- Que amb data 19 de febrer de 2010 es formalitzà un conveni entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat, per la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, que ha possibilitat la nova construcció i millora
de les infraestructures en atenció primària i de salut mental, a l’hora que va fixar
les bases per a la posada a disposició a favor del CatSalut de diferents solars
per a ser destinats a equipament sanitari.
II.- Que a data d’avui es fa necessari formular un nou conveni de col·laboració en
forma de Pacte de Salut i Benestar per al període 2018-2021 per tal d’ampliar i
actualitzar l’esfera d’actuació de l’anterior, al qual substitueix. El nou conveni
contempla com a eixos vertebradors de la col·laboració entre les parts fer front a
les desigualtats en salut per raons socials, econòmiques o de gènere i a
l’impacte que en els darrers anys ha tingut la situació socioeconòmica en les
condicions de vida i salut de la població, millorar l’accessibilitat, la qualitat i el
confort dels serveis sanitaris, i potenciar la coordinació i integració de l’atenció
comunitària, i de l’atenció social i sanitària.
IV.- Que en consonància amb el que s’ha exposat, el nou conveni preveu un
doble vessant de col·laboració institucional que ha d’avançar en paral·lel i de
forma coordinada:
 En primer lloc, l’Administració de la Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat volen impulsar, de forma col·laborativa, actuacions comunitàries
i intersectorials per tal de millorar el benestar i la salut amb la
coresponsabilitat del sector salut i dels diferents àmbits sectorials municipals
(serveis socials, educació, esport, entre d’altres).
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En segon lloc i per tal de contribuir a la implementació pràctica de la millora
de l’atenció a la salut, l’Administració de la Generalitat i l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat volen promoure un pla de construcció i millora
d’equipaments sanitaris, facilitant la cessió de solars per part de l’Ajuntament
i la construcció de nous centres sanitaris, la realització d'obres de
condicionament de centres ja existents, com també l'adquisició
d'equipaments i promoure la prestació de determinats serveis de salut per
part de la Generalitat de Catalunya a través de l’acció del CatSalut.

A aquests efectes, les entitats signants, en exercici de les competències que els
venen atribuïdes per la Llei 15/1990, de 15 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, i pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Cataluny, estimen oportú establir aquest
conveni de col·laboració amb subjecció a les següents
C L À U S U L E S:
Primera.- Objecte del conveni
1. S’estableix un marc de col·laboració institucional entre el Departament de
Salut de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, actuant a través del
CatSalut, i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la finalitat principal de
contribuir a reduir les desigualtats en salut actuant sobre els determinants socials
de la salut i incorporant la perspectiva de gènere a totes les actuacions que se’n
derivin, en l’àmbit de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i la seva àrea
d’influència.
2. Aquesta col·laboració s’articula a partir de dos eixos vertebradors,
interdependents entre sí, a desenvolupar de forma conjunta i coordinada en
funció de les previsions del present marc de relacions:
a) Impulsar la cogovernança, integració i coordinació en l’atenció comunitària, i
l’atenció integrada social i sanitària.
b) Millorar l’accessibilitat, qualitat i confort dels serveis a través de millores en
les infraestructures sanitàries que impliquen la construcció, remodelació i
l’equipament de diversos centres sanitaris.
3. Els projectes i actuacions a aplicar en ambdós plànols d’actuació identificats a
l’apartat precedent es desenvoluparan de forma coordinada, amb subjecció al
conjunt de criteris delimitats pel present conveni i de conformitat amb el Pla de
Salut de Catalunya.
Segona.- Eix vertebrador de la cogovernança, la coordinació i la integració
de l’atenció en salut.
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1. Les parts estableixen els projectes, intervencions i criteris a aplicar per assolir
els objectius del present marc de col·laboració, distribuïts en els següents àmbits
de referència assistencial: salut comunitària / integració de l’atenció social i
sanitària / altres millores vinculades al sistema públic de salut.
2.1.- Àmbit de la salut comunitària.
2.1.1 Per tal d'impulsar la millora del benestar i salut de tota la població, les parts
es comprometen a treballar conjuntament en la implementació d’actuacions
conjuntes dirigides a desplegar estratègies conjuntes d’intervenció en i amb la
comunitat, posant especial focus en les Àrees Bàsiques de Salut amb majors
necessitats socials i desigualtats en salut i en la població vulnerable i/o amb
necessitats complexes, incorporant, en tot moment, la perspectiva de gènere en
la planificació i implementació de les esmentades estratègies.
2.1.2 En aquest sentit el Departament de Salut i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, de forma coherent amb les línies de treball i actuacions contemplades
en l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària, es comprometen a:
a) Promoure un marc estable de governança, diàleg i treball, constituint una
taula comunitària de salut i benestar, per prioritzar i impulsar intervencions
conjuntes dirigides a actuar mitjançant les mesures concretes millor
adaptades als objectius perseguits en el citat àmbit de treball, a través de la
creació d’un Grup Motor conjunt.
b) Elaborar un diagnòstic compartit des del punt de vista de salut comunitària i
prioritzar problemes i intervencions.
c) Impulsar actuacions comunitàries conjuntes amb la comunitat i focalitzar-les
en les àrees bàsiques de salut amb major privació o necessitats
socioeconòmiques, i la població vulnerable.
d) Adoptar una perspectiva de gènere tant en l’elaboració del diagnòstic a nivell
de salut comunitària, com en la priorització de problemes i en el disseny i
implementació de les actuacions comunitàries que s’escaiguin.
e) Participar en l’elaboració i el manteniment d’un mapa d’actius i recursos.
f)

Desplegar diferents intervencions conjuntes prioritàries, que es relacionen a
continuació orientativament i sens perjudici que puguin concretar-se i
actualitzar-se en funció de l’evolució de les necessitats objectives
detectades durant el període de col·laboració establert:
1. Fomentar el treball transversal en la Promoció de la Salut i prevenció de
la malaltia entre l’Atenció Primària i el Servei de Salut municipal amb la
implementació de programes de salut comunitària sobre alimentació i
hàbits saludables; prevenció de la drogodependència i oci nocturn; salut
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emocional i oci nocturn; salut emocional, sexual i afectiva; i programes a
les famílies com per exemple el programa “Ja tenim un fill”.
2. Fomentar el treball col·laboratiu entre la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat i el Servei de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut
Pública.
3. Promoure la formació de professionals sanitaris per a la detecció de la
violència de gènere i de l’assetjament (mobbing).
2.2.- Àmbit de la integració de l’atenció social i sanitària.
2.2.1 Les parts es comprometen a desenvolupar un model d’atenció social i
sanitari integrat de forma conjunta i consensuada entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de desplegar
un model d’atenció per donar resposta a les necessitats de les persones.
2.2.2 Els objectius establerts en aquest àmbit es relacionen a continuació:
a) Promocionar el programa d’envelliment saludable.
b) Implementar un model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen
en centres residencials per a la gent gran, començant per les persones
institucionalitzades en la residència pública Feixa Llarga i estenent-ho
progressivament a la resta de centres residencials del municipi d’acord amb
el desplegament que acordi el Govern de la Generalitat.
c) Desenvolupar programes socials de detecció i preventius en relació a les
trajectòries de les malalties, que permetin a les persones viure de forma
independent el màxim de temps possible al seu domicili.
d) Les parts coincideixen en la voluntat de posar en valor el treball d’entitats i
associacions per donar recolzament a persones que pateixen malalties
cròniques, millorar l’atenció sanitària a l’àmbit residencial i avançar en un
model d’atenció integrada social i sanitària a domicili.
e) Desenvolupar un model d’atenció social i sanitari integrat, amb els següents
objectius:
1. Desenvolupar una proposta de cartera de serveis o prestacions,
adaptada a les necessitats de les persones, que sigui de resposta ràpida i
d’intensitat proporcionada a la situació de salut i social de cada cas.
2. Desenvolupar la possibilitat de poder activar recursos de suport social per
part de tots els treballadors socials i sanitaris, ja sigui des de l’àmbit
hospitalari, sociosanitari o primària de salut, d’acord amb els criteris dels
Serveis Socials bàsics de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
3. Desenvolupar la resposta planificada territorial social per a les situacions
d’urgència social.
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4. Avançar progressivament en la compartició d’informació entre les fonts
que recullen les històries de salut i social de manera que sigui fàcilment
accessible per als professionals de salut i socials.
2.3.- Altres millores vinculades al sistema públic de salut.
2.3.1 D’acord amb les prioritats del Departament de Salut i del CatSalut es
preveu la introducció de les mesures recollides a continuació:
2.3.2 Millores en l’accessibilitat dels serveis sanitaris. D’acord amb les prioritats
del Departament de Salut i del CatSalut es preveu la introducció de les mesures
apropiades destinades a millorar l’accessibilitat a l’atenció en el marc del sistema
públic de salut. Així es contemplen:
1. D’acord amb les accions contemplades en l’Estratègia nacional d’atenció
primària i salut comunitària, es preveu millorar l’accessibilitat a l’atenció
primària de salut.
2. D’acord amb les accions contemplades en el Pla integral d'atenció a les
persones amb trastorn mental i addiccions, es preveu millorar
l’accessibilitat a la salut mental mitjançant el programa de suport a
l’atenció primària.
3. D’acord amb les accions contemplades d’increment d’activitat assistencial
als hospitals de referència, s’optimitzaran els criteris d’indicació i es
vetllarà per millorar l’accessibilitat a l’atenció especialitzada i per als
procediments quirúrgics
2.3.3 Els objectius establerts en l’àmbit de les associacions i la participació es
relacionen a continuació:
1. Promoure la vinculació i adhesió de les associacions de pacients de
l’Hospitalet de Llobregat al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya,
cara a la inclusió de la seva veu en la participació en polítiques públiques
de salut.
2. Establir línies de participació conjuntes entre la Secretaria d’Atenció
Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
3. Elaborar el mapa d’actors per al foment de la participació ciutadana
diversa i compromesa en l’àmbit de la salut, treballant tant amb entitats
de pacients com amb altres entitats socials.
4. Fer difusió de la guia d’entitats.
2.3.4 Els objectius establerts en l’àmbit de la recerca i la investigació es
relacionen a continuació:
1. Potenciar el paper de la comunitat universitària de Bellvitge com a agent
de salut i fer més estrets els vincles entre el Campus de Bellvitge de la
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Universitat de Barcelona, on s’imparteixen diferents graus universitaris
de l’àmbit de les ciències de la salut, amb la resta de la ciutat.
2. Potenciar les relacions del pol biosanitari amb entitats empresarials i
professionals de la ciutat, mitjançant projectes com el BIOPOL’H, per tal
de consolidar la ciutat com a referent en investigació biomèdica.
Tercera.- Eix vertebrador de millora en les infraestructures i els dispositius
assistencials.
1. El CatSalut, amb la finalitat de completar el procés de millora de la xarxa de
serveis sanitaris del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, inclourà en el Pla
d’Execució d’Inversions en Infraestructures Sanitàries corresponent al període
2018 - 2021, d'acord amb les seves disponibilitats pressupostàries, les quantitats
necessàries per tal de dur a terme la construcció, la remodelació o bé
l'equipament dels centres que se citen en aquest conveni.
2. L'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es compromet a posar a disposició
del CatSalut, mitjançant el títol jurídic que escaigui per a facilitar la
materialització de la inversió, els terrenys i els espais que essent de la seva
titularitat siguin necessaris per a la ubicació de les millores infraestructurals als
equipaments sanitaris del municipi, sigui en els supòsits relatius a la seva nova
construcció o sigui en els relatius a llur ampliació, d'acord amb el que disposa la
normativa vigent.
3. De conformitat amb l'anterior, l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en
aquells casos en que d'acord amb les clàusules d'aquest conveni es requereixi
per a l'ampliació, l'adequació o la construcció d'infraestructures sanitàries,
redactarà i modificarà el planejament vigent amb l'objectiu de possibilitar les
referides inversions, d'acord amb el que disposa la normativa vigent.
3.1 Àmbit de l’atenció primària.
3.1.1 En matèria d’atenció primària és voluntat d’ambdues parts que les
principals intervencions contribueixin a modernitzar els equipaments, s’adeqüin
als creixements poblacionals, millorin la qualitat i resolució i potenciïn les
intervencions comunitàries.
3.1.2 Per tal d’assolir-ho, es preveu la priorització dels següents projectes, que
es relacionen a continuació:
a) CAP Santa Eulàlia Nord (centre que ha de substituir a l’actual CAP
Mossèn Cinto Verdaguer): adjudicació de les obres i construcció del
mateix.
b) CAP Florida Sud (centre que ha de permetre ubicar als professionals de
medicina de família i infermeria de família de l’equip d’atenció primària
Florida Sud): revisió del projecte del nou CAP i execució del mateix.
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c) Nou equipament sanitari que permeti ubicar l’EAP Sant Josep i traslladar i
ampliar la capacitat assistencial de l’actual CUAP Pura Fernández i el
servei de diagnòstic per la imatge. Aquest equipament contemplarà la
possible ubicació d’una segona base del SEM al municipi, així com
unificar els punts de l’atenció a la salut sexual i reproductiva. Aquesta
actuació es troba condicionada a la disponibilitat d’un nou solar.
d) Remodelació del CAP Just Oliveras (actuació a realitzar amb el trasllat
del laboratori a l’Hospital Universitari de Bellvitge): realització del pla
director per a la seva remodelació que ha de permetre la millora dels
espais assistencial de l’EAP Centre. Realització del projecte executiu de
remodelació del centre i execució del mateix.
3.2.- Àmbit de l’atenció especialitzada.
3.2.1 En matèria d’atenció especialitzada s’acorda que és prioritari donar
continuïtat a la reforma i millora dels hospitals de la ciutat.
3.2.2 Per tal d’assolir-ho, es preveu la priorització dels següents projectes, que
es relacionen a continuació:
a) Hospital Universitari de Bellvitge: adequació dels diferents serveis amb
pla d’equipaments destinats al nou bloc quirúrgic i a la unitat de cures
intensives per tal de completar la segona fase d’ampliació de l’hospital.
b) Hospital Duran i Reynals: reforma i condicionament de les noves
consultes externes de l’Institut Català d’Oncologia.
c) Hospital General de l’Hospitalet: anàlisi de les necessitats de futur en
complementarietat amb l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i el
Centre Sociosanitari de l’Hospitalet de Llobregat, estudiant la possibilitat
d’un nou centre de substitució de l’actual o la reforma integral de l’actual,
tot millorant el grau de penetració d’aquest dispositiu sobre la població de
referència del municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
Quarta .- Marc de relacions institucionals.
1. El present conveni s’estableix com un instrument de col·laboració destinat a
ordenar un marc de relacions entre les administracions signants per a
l’assoliment de finalitats d’interès social i sanitari compartides i, en
conseqüència, no estableix per sí mateix i de forma directa drets i obligacions de
contingut econòmic exigibles recíprocament entre elles. D’acord amb això, totes
les actuacions previstes pel present conveni resten condicionades expressament
a l'aplicació de les normes substantives i els procediments que resulten
preceptius a cadascuna de les parts i, en especial, a la normativa de contractació
pública, tant pel que fa al desenvolupament de les inversions com a l’encàrrec i
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la prestació de serveis sanitaris, a la normativa patrimonial pel que fa a la
possible cessió de terrenys i, en general, a la normativa de finances públiques de
Catalunya.
2. Els compromisos econòmics que es derivin del present conveni s’articularan a
través dels corresponents instruments de finançament adequats en cada supòsit
per regular-ne l’aplicació, previ compliment dels requisits legals que en cada cas
estableixi la normativa vigent.
3. Mentrestant no es doni compliment al que es preveu en el paràgraf precedent,
el present conveni no generarà l’assumpció de drets i obligacions de contingut
econòmic exigibles entre les parts.
Cinquena.- Comissió de seguiment.
1. Es crea una Comissió Mixta formada per dos representants del CatSalut i dos
representants de l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, designats pels seus
titulars respectius, que tindrà com a finalitat vetllar pel compliment de les
previsions d'aquest conveni. La comissió també tindrà funcions de coordinació i
de seguiment dels projectes que es desenvolupin a la seva empara.
2. En el marc d'aquesta Comissió Mixta s'analitzarà l’impacte sobre els serveis
de salut que pugui tenir el desenvolupament urbanístic de noves zones a la
ciutat, per anar dimensionant els serveis a les noves necessitats i a l'arribada de
nous ciutadans i ciutadanes.
Sisena.- Vigència.
1.

La vigència d'aquest conveni marc s'estén des de la data de la seva
signatura fins al 31 de desembre de 2021. Amb anterioritat a aquesta data,
les parts estaran en disposició d’acordar-ne la pròrroga fins a un màxim de
quatre anys addicionals.

2.

Sense perjudici de l'anterior, són causes d'extinció anticipada de la vigència
d'aquest conveni, les següents:
a) L 'acord mutu de les entitats signants que s'instrumentarà per escrit.
b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les
activitats que en constitueixen l'objecte.
c) L'incompliment manifest de les seves clàusules per qualsevol de les
parts facultarà a l’altra per denunciar-lo i propiciar-ne l’extinció per
aquest motiu.

3. Amb l’efectivitat del present conveni, resta sense efecte el Conveni anterior
subscrit el 19 de febrer de 2010.
Setena.- Interpretació.
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Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i l’execució del conveni
seran resoltes per mutu acord de les parts, previ l’informe de la Comissió de
Seguiment, abans de ser sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vuitena.- Ratificació.
1. De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de
Direcció del Servei Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de
funcions d'aquest òrgan en el director del Servei, aquest conveni serà sotmès a
la ratificació del Consell esmentat.
2. Tot i mantenint la vigència del conveni que es determina a la clàusula sisena
del present conveni, la seva efectivitat resta condicionada a la seva ratificació pel
ple de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
I en prova de la seva conformitat, s'estén i se signa aquest conveni, per
exemplar triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'emplaçament.”
SEGON.- TRAMETRE certificat del present acord al Departament de Salut de la
Generalitat i al Servei Català de la Salut, per al seu coneixement i als efectes
previstos a la clàusula 8a. del Conveni.
TERCER.- PUBLICAR el present conveni al portal de transparència municipal en
els termes que preveu l’art. 14.1 de la la Gerència municipal la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
QUART.- DONAR COMPTE del present acord al Registre de Convenis de la
Generalitat de Catalunya en compliment de la Disposició Addicional 9a. de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya
en compliment de l’art. 309 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.
CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord a l’alcaldia, a la Regidoria de Govern
de Benestar Social, a la Regidoria adjunta de Sanitat i Salubritat Pública, al Director
de Serveis de Benestar i Drets Socials, a la Intervenció General Municipal i a la
Gerència municipal, per intranet.
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN. MOCIONS,
PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 18 DE JULIOL AL 10 DE SETEMBRE DE 2018, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 5559 AL 6299. (EXP. 1234/2018).
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. 5559, de data 18 de juliol, al núm.6299, de data 10 de
setembre de 2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals, del seu contingut se’n donen per assabentats
els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Junta de
Govern Local, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha cap qüestió sobre els punts 15 o 16? Sinó passaríem... sí. Perdón Sr.
Rainaldo.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Es en relación al expediente sobre la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno
Local, de las líneas fundamentales de presupuestos para 2019. Quisiéramos
abundar en algunas de las conclusiones manifestadas por la Intervención General
de este ayuntamiento, que nos han producido cierta preocupación.
Pero con carácter previo y ahí nació una pregunta efectuada al gobierno municipal
en el Pleno anterior y a la que luego me referiré, en diversos informes de la propia
Intervención y de la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal, se ha ido
informando al gobierno municipal, primero, en relación a la liquidación del
presupuesto de 2017, del escaso margen resultante de la regla del gasto a 31 de
diciembre de 2017.
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Y segundo, y más preocupante, en relación a las sendas modificaciones de crédito,
tan apreciadas por este gobierno municipal, correspondientes a la incorporación
obligatoria de remanentes de tesorería afectada y de inversiones financieramente
sostenibles, resultantes de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2017, la
Intervención prevé un posible incumplimiento de la regla del gasto a 31 de
diciembre de 2018, sometiendo al gobierno municipal la necesidad y la
conveniencia de un plan económico-financiero, tal y como exige la ley.
A este respecto y en contestación a la pregunta formulada por este grupo municipal,
se nos ha manifestado que estos informes a los que hemos hecho referencia, están
datados, el último de ellos, en fecha 30 de junio de 2018 y que siendo una
previsión, la Intervención puede errar. Continúa la respuesta, que el incumplimiento
se verificará en el cierre del ejercicio y que entonces será momento de iniciar el
procedimiento para la elaboración del plan económico-financiero exigido por ley.
Me gustaría preguntar si en su interpretación de lo que significa, si es esta su
interpretación de lo que significa planificación y control de la ejecución
presupuestaria. A fin de abundar en nuestra preocupación, a 7 de septiembre de
2018, el informe número 70/2018 de la Intervención General de este ayuntamiento,
reitera la adopción de medidas para evitar el incumplimiento de la regla de gasto.
La reitera en fecha 7 de septiembre, no 30 de junio ya.
Este grupo municipal toma como referencia todos los expedientes de esta
corporación en los cuáles tiene o puede tener alguna trascendencia económica, la
opinión de la Intervención general del Ayuntamiento. Y en este informe de 7 de
septiembre, la interventora general resalta en sus conclusiones tres aspectos que
desde nuestro grupo municipal pueden resultar preocupantes.
Primero. En un primer elemento que no depende del gobierno municipal, el hecho
de que la aprobación de las líneas fundamentales de presupuesto para 2019 y la
ratio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, están sujetos, como
no podía ser de otra manera, a lo que determinen los presupuestos generales del
Estado de 2019, que pueden hacer variar las previsiones efectuadas por este
gobierno municipal en magnitudes tan importantes como la cuantía de participación
en los ingresos estatales o las retribuciones de personal al servicio de este
ayuntamiento. Entendemos que esto no depende de su voluntad.
En segundo lugar, lo que a nuestro grupo municipal le preocupa más, es resaltar
que el informe de Intervención que los gastos computables en las previsiones
presupuestarias para el ejercicio 2019, se ha realizado prescindiendo de las
advertencias que recogían en sendos informes que se han citado y que alertaban
del alto riesgo de incumplimiento de la regla del gasto.
Y en tercer lugar, la Intervención echa en falta en la memoria que acompaña los
presupuestos, las medidas que permitan invertir la tendencia negativa de la regla
del gasto, iniciada en el ejercicio 2018.

…/…

100

Este grupo municipal exige unos presupuestos ajustados a la realidad económica
del ayuntamiento y a las prescripciones legales, por lo que les rogamos que en la
elaboración de los presupuestos, se ciñan a las recomendaciones de la
Intervención General en relación a la regla del gasto. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Muy brevemente. Tal como usted dice, este es un acuerdo que se da en Junta de
Gobierno, de manera previa a la elaboración del presupuesto y la presentación para
el debate en el Pleno del ayuntamiento.
Ahí, evidentemente, en ese informe se hacen las prescripciones y las advertencias,
si usted quiere alerta con aquellas cosas en las que vamos justos, por decirlo de
una manera llana. Usted dice, hombre, la Intervención dice que en el 2017 en el
tema de la regla del gasto acabamos muy ajustados. Bueno, pero dentro de la
legalidad. ¿De acuerdo?
De cara a la elaboración del presupuesto de 2019, ya se lo digo ahora,
evidentemente cumpliremos con todas las prescripciones. Entre otras cosas que el
presupuesto sea equilibrado porque es obligación, si no fuera así es que tendría
una ausencia de informe positivo de Intervención y por supuesto no se llevaría a su
aprobación.
Dicho eso, y usted en su exposición decía algunas cosas. La regla del gasto es un
tema que no se puede tener verificado, hasta que no se hace la liquidación del
propio presupuesto, con lo cual hasta que no tengamos liquidados todos los
derechos y obligaciones, es imposible saber si hemos incumplido la regla del gasto.
Dice la Intervención en su informe, y si no lo dijera ella ya se lo diría yo, nosotros
evidentemente vamos ajustados porque creo que es nuestra obligación, porque una
administración pública no está pensada para tener superávit, o no está pensada
para tener déficits, sino que está pensada para ajustar una cosa y la otra.
La regla del gasto además lo que hace, y eso sí que es variable y es una
modificación legal de cara a la elaboración o a las recomendaciones de los
presupuestos generales del Estado por parte del gobierno central, podría modificar
lo que es esa regla del gasto, que hace 5 o 6 años ni existía. Entonces, una
modificación en el cálculo de esa regla del gasto o la desaparición de esa regla del
gasto o del techo de gasto, un debate que como ustedes saben se está teniendo en
estos momentos en el Congreso de los Diputados entre los grupos, modificaría
sustancialmente ese horizonte en la elaboración del presupuesto y en todo el
cuadro macroeconómico del ayuntamiento.
Por tanto, con todas esas variables, nosotros en septiembre, también le digo,
podríamos hacer lo que hacen otras administraciones y traer el presupuesto del
2019 en mayo del 2019. Nosotros tenemos la sana costumbre de intentar tener el
presupuesto aprobado, antes del 31 de diciembre del ejercicio anterior.
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Si nosotros hemos de traer el presupuesto previamente, hay unas magnitudes,
grandes magnitudes económicas, que condicionan, por ejemplo, la participación en
los tributos del Estado. Hasta que no hay un borrador de los presupuestos
generales del Estado, donde nos indique cual va a ser esa magnitud, difícilmente
nosotros lo podemos incorporar.
En temas, por ejemplo, que usted conoce bien, tan sensibles como el que sería la
jubilación anticipada de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que incluya a la
Guardia Urbana, eso significaría una modificación sustancial en su impacto en el
capítulo 1 del presupuesto de este ayuntamiento, que es relevante.
Con lo cual hay una serie de variables que lógicamente, en el informe previo a la
elaboración del presupuesto, la Intervención pone de manifiesto y pone las alertas,
y ya les digo, nosotros seguiremos todas esas alertas. Lo que no haremos serán
premoniciones. Nosotros haremos el presupuesto en función de las certezas que
tengamos y de allí donde no tengamos certezas, intentaremos hacer el máximo de
aproximaciones.
Y un dato, porque luego esto va saliendo recurrentemente, que luego da una parte
de los superávits de los presupuestos. Cuando nosotros hacemos el presupuesto, si
el presupuesto general del Estado no ha tenido el borrador previo y no se nos ha
dicho cual es la participación de los tributos del Estado, nosotros siempre hacemos
una previsión prudente en el ingreso. ¿Qué ocurre? Que luego la participación es
superior a la que nosotros hemos presupuestado. Esa incorporación en más del
ingreso no permite su gasto durante el ejercicio, porque es un mayor ingreso. Ese
mayor ingreso no ejecutado durante el ejercicio, da parte del superávit. Lo digo a
modo de resumen, para que tengan claro que eso no tiene que ver con el IBI. No se
puede compensar. No se puede compensar.
Entonces, en ese cuadro es donde quiero que ustedes, nos gustaría que ustedes
entendieran que ahí es donde se hace la elaboración del presupuesto y en ese
marco, ya les digo, uno, cumpliremos con la legalidad, intentaremos acercarnos el
máximo posible a la realidad que nos aporten los datos de los presupuestos
generales del Estado, aunque sean en fase de borrador y de todas las
informaciones macroeconómicas que tengamos en el momento de elaboración, que
esperamos poder traer a aprobación inicial del presupuesto, nos gustaría poder
traerlo a aprobación, como es habitual, en el Pleno de noviembre.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Como el Sr. Ruiz ha hecho una inmersión pues también yo creo que se merece
respuesta por más de un regidor. No hay problema.
Desde el servicio de presupuestos yo creo que le hemos respondido de manera
exhaustiva a la petición que nos hizo. Haremos un seguimiento exhaustivo, como

…/…

102

no puede ser de otra manera, de la variación del indicador de la regla del gasto, por
supuesto.
Recordar igualmente que es importante, que es una previsión, yo creo que se hizo
una previsión y no son datos reales y desde el área de presupuestos estamos
haciendo un seguimiento exhaustivo de la situación y si tenemos que hacer algo
con la regla del gasto, hablaremos con tutela financiera, que en el fondo son los
responsables para tirar adelante el tema. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Primero, para el Sr. Fran Belver. A mí me parece bien que se vaya ajustando, pero
es que la previsión de la Intervención es que el desfase es de 13 millones de euros.
Yo decía, por ajustar, 13 millones yo creo que es mucho dinero.
Y luego, recordar el último apartado del informe, dice, “todo y el carácter provisional
de las líneas fundamentales del presupuesto 2019, se considera que la memoria
debería contemplar las medidas que permitan invertir la tendencia negativa de la
regla del gasto iniciada en el 2018, no únicamente una referencia, sin concretar, a
la elaboración de un plan económico-financiero.”
Dice más, dice, lleva una carga de profundidad importante este informe. Y es lo que
nos preocupa, que los presupuestos se ajusten a la realidad económica y legal, tal
como exige la ley. Nada más. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Simplemente para transmitir tranquilidad. En el hipotético caso, que ya le digo yo
que el desfase en ningún caso sea de 13 millones, llegado el caso no llegaríamos
ahí.
Pero en el hipotético caso que la liquidación del 2018 nos diera una regla de gasto
superada, y que nos obligara a hacer un plan económico-financiero, no pasa nada.
No pasa nada. Se haría un plan económico-financiero, se aplicaría, se fijarían unos
ítems a cumplir durante un período de tiempo para poder recompensar esa regla de
gasto, lo cual no quiere decir incurrir en déficit. Yo lo digo para diferenciación.
No, no, ya sé que usted lo sabe. Para diferenciar una cosa de otra. Hacer una…
recomponer en un plan económico-financiero, es decir, a partir de ahora para volver
a entrar dentro de la regla de gasto, estableceremos este mayor ingreso, este
mayor gasto y en un período de… se establece en aquel momento, se volverá a tal.
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Por tanto, tampoco sería un drama si tuviéramos que hacer un plan económicofinanciero. Sería mucho peor que incurriéramos en déficit. Eso sí que sería un
auténtico drama. Y eso, ya les digo yo que no va a pasar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hem finalitzat el punt. Yo de todas formas creo que este es un tema, me
parece muy bien que esté todo el mundo muy preocupado y que lógicamente se
ponga en evidencia en el Pleno municipal, pero creo que deberíamos trabajar todos
los grupos políticos para que se eliminaran las trabas que tienen los ayuntamientos
para hacer el trabajo que tenemos que hacer, que es ayudar a los ciudadanos y
ciudadanas de nuestros pueblos y ciudades.
Eso es lo que deberíamos estar todos preocupados y todos trabajando en esa
dirección, pero bueno, en todo caso, entiendo que cada uno manifieste en el Pleno
aquello que él considera más importante.
Pasamos a las mociones de los grupos políticos municipales.
ACORD 16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 35, 36, 37 I 38 DE 24 I 31 DE
JULIOL I 4 I 12 DE SETEMBRE DE 2018, RESPECTIVAMENT (EXP. 1227/2018).
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 de les sessions són les corresponents als números 35, 36, 37 i
38 de 24 i 31 de juliol i 4 i 12 de setembre de 2018, respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats els membres de la corporació presents a la
sessió.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb les mocions que figuren amb els números 17, 18, 19 i 20 a
l’Ordre del Dia, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha quatre mocions, tal com hem quedat en la Junta de Portaveus. Farà
primer una intervenció el Sr, Fran Belver per presentar, ho explico per avançar en el
text i que no cal que ho expliquin vostès, la número 17, l’explicarà el Sr. Belver.
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Després Sr. Giménez de la CUP-Poble Actiu presentarà la18 i la número 20, que és
la de l’empadronament i la de l’ultradreta i per últim el Sr. Toni Garcia presentarà la
número 19, que és respecte al tema de l’autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017.
Sr. Belver. Jo els aviso si esgoten els dos minuts i mig que més o menys és el que
han comentat.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Bona tarda. Como decíamos traemos una moción en apoyo del Real-Decreto para
la exhumación de los restos de dictador Franco del Valle de los caídos.
En mayo del 2017 se aprobó, sin ningún voto en contra, la ley de memoria histórica
en el Congreso de los Diputados. Es cierto y hemos de reconocer que llevamos
muchísimo retraso en normalizar una situación que ninguna democracia madura
habría requerido de no tener una anomalía extraordinaria, que consiste en tener al
dictador Franco en un mausoleo de estado.
Lo deberíamos haber resuelto antes, desde hace 11 años. Este retraso, a estas
alturas, consideramos que es absolutamente insostenible. Ninguna democracia con
la que nos queramos comparar, sostendría ni ha sostenido la presencia de los
restos de un dictador en el mismo lugar donde están sus víctimas.
Queremos que se realice la exhumación por razones éticas y lo queremos hacer
desde valores profundamente democráticos. No hay respeto, no hay honra, no hay
justicia, no hay paz ni concordia, mientras los restos del dictador Franco estén en el
mismo lugar que los de sus víctimas.
El Valle de los caídos que se construyó, en una parte muy importante, en
condiciones infrahumanas por quien había sido víctima del bando republicano,
quede ahora para la paz y el respeto de más de las 30.000 víctimas de uno y otro
bando que allí están. Se merecen descansar en paz.
Quien no vea la urgencia, es que no ve la necesidad. Quien no vea la forma, es que
no ve el fondo. Cumplamos con aquello que nos han dicho, en reiteradas
ocasiones, expertos, expertas y Naciones Unidas, saquemos a España de esta
vergüenza. No puede haber paz sin justicia y no puede haber concordia sin
resolución democrática de lo que ha sido injusto durante los últimos 40 años.
Muchas gracias.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
En primer lloc, saludar i donar les gràcies a les integrants de la tancada de
persones migrades que avui ens porten aquesta moció al Ple de setembre, perquè
aquesta moció sobre el padró universal i contra les taxes abusives és seva.
Gràcies.
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Els tres grups municipals proposants som, en aquest cas, un instrument per a què
les seves demandes, que lògicament compartim, arribin al Ple. I és que ens hagués
agradat sentir la seva veu i el seu testimoni en primera persona, però la burocràcia,
un cop més, ha estat implacable i els terminis administratius semblen més
importants que facilitar la veu popular i impulsar la participació veïnal activa a la
política municipal. No tenim molt de temps per presentar aquesta moció, per tant,
volem remarcar els aspectes que considerem claus de la mateixa.
En primer lloc, aquesta moció parla de drets fonamentals i de drets humans. No ens
cansarem de recordar que el padró és un tràmit imprescindible. És la porta d’accés
a l’atenció sanitària, a l’escolarització, a l’atenció dels serveis socials, a ser
reconegut com a veí i com a veïna de ple dret de la ciutat on vius. Es tracta de l’acte
administratiu que posa en marxa el comptador obligatori per llei, per tal de poder
accedir als drets socials que la resta gaudim pel simple fet atzarós d’haver nascut
aquí i no pas al Marroc o a Quito. Aquesta moció parla, per tant, de fer efectiu allò
que diem sempre, cap persona és il·legal, amb fets, no només amb paraules.
Però, a més a més, aquesta moció reclama complir amb la legalitat vigent, que
recull que el padró és un deure per a la ciutadania i que l’ajuntament ha de facilitar
la seva inscripció al padró, fent ús de tots els procediments que calguin, sigui com
sigui la situació de la titularitat i estat de l’habitatge. I ha de fer-ho, també, en tots
aquells casos, que en són molts, de persones que no disposen d’un domicili fix que
puguin utilitzar com a adreça d’empadronament. En tots aquests casos, serà
possible l’empadronament fent ús d’una adreça municipal, que no caldrà que sigui
la del propi alberg municipal, el centre residencial d'estada limitada Els Alps.
Un cop més, recordarem casuístiques concretes que necessiten urgentment aplicar
aquesta o d’altres fórmules resolutives, com ara les conegudes, les dones, per
exemple, que treballen com a internes a domicilis aliens a la nostra ciutat, les quals
depenen de la solidaritat d’amics o familiars per dormir a temporades. Les persones
també que relloguen una habitació o un pis, com a única opció per trobar un
habitatge en aquest mercat immobiliari abusiu, que les expulsa a un mercat
submergit, per requisits i per preus.
En segon lloc, el segon apartat de la moció inclou instar al govern a la modificació
de l’ordenança 2.18, reguladora de les taxes municipals per aconseguir els informes
d’arrelament o de reagrupament familiar, imprescindibles per a la regulació
administrativa de persones estrangeres a Catalunya. Donada l’obligatorietat dels
esmentats informes, i donada la realitat socioeconòmica dels últims anys a la nostra
ciutat, especialment pel col·lectiu directament afectat per aquestes taxes al nostre
municipi, classes treballadores, buscant l’oportunitat d’una vida millor. Per tot això,
sol·licitem amb aquesta moció la seva total gratuïtat. Entenem que aquests
informes són part de les tasques ordinàries que ha de desenvolupar una
administració local, fent ús dels recursos econòmics i humans dels quals disposa.
No són feines extres. És feina municipal que no precisa d’una tarifa determinada;
l’Ajuntament, creiem nosaltres, no és una gestoria.
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Per concloure, volem recordar a més a més, la Resolució 17/XI del Parlament de
Catalunya sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió
pública i la necessitat d’una resposta institucional, de març de 2016, a la qual es
recullen a l’apartat 12è la regulació d’estrangers, dos acords que llegirem després.
La moció 20 per desvincular la ciutat de l’ultradreta. Des de fa mesos, però
especialment durant les últimes setmanes, hem estat testimonis de nombroses
pintades, agressions amb amenaces de mort i simbologia feixista, contra veïns i
veïnes de la nostra ciutat. Amenaces rebudes als mateixos habitatges particulars de
persones anònimes o a les immediacions dels mateixos habitatges, pel sol fet de
tenir una opinió política determinada.
Apel·lem amb aquesta moció a totes les forces polítiques a expressar de nou el
total rebuig al discurs d’odi de l’extrema dreta i a garantir la seguretat i tranquil·litat
de les veïnes del nostre municipi. Apel·lem a un posicionament ferm i clar, com a
mesura urgent que expliciti que no podem ser tolerants amb la intolerància.
El feixisme és un perill per a totes. És un perill per la seva ideologia basada en l’odi
i la violència. Aquest perill i preocupació pel feixisme, és clarament visible en el
discurs d’alguns grups polítics, només quan el situen lluny de casa nostra.
Preocupa el seu avenç a Europa, però sobtadament, quan s’expressa tan clarament
amb tota la seva simbologia i agressivitat a Catalunya o a L’Hospitalet, aquest es
tracta de blanquejar des d’alguns mitjans de comunicació, determinats partits o
entitats i col·lectius.
Tornem a insistir amb la idea que no és possible ser antifeixista i conviure amb
l’extrema dreta clarament expressada i visible, a manifestacions, concentracions,
etc.. Sigui quina sigui la finalitat d’aquestes convocatòries socials, no rebutjar
clarament les agressions i expressions feixistes, i acceptar a aquests grups
d’ultradreta com a co-convocants a qualsevol acte, els fa còmplices del creixement
d’aquesta xacra social i política al nostre país i a la nostra ciutat. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ara fa un any, l’1 d’octubre del 2017, vam viure un dels moments més
transcendents de la història del nostre país. Una de les expressions d’apoderament
ciutadà, de resistència civil no violenta i d’exercici de la democràcia. Ara fa un any,
vam votar i vam votar i exercir la democràcia davant d’un estat espanyol que va
retallar drets i llibertats i va exercir la violència contra ciutadans indefensos i pacífics
que només volien votar sí o no a la república catalana. Però l’1 d’octubre va
guanyar el poble, va guanyar la democràcia i va guanyar la voluntat de decidir el
futur polític d’aquest país, de manera pacífica i a les urnes.
I un any després, tot i les seves amenaces, tot i les retallades de llibertats del
govern de l’estat espanyol, tot i la repressió, tot i el 155 i els seus invents judicials
per empresonar persones per les seves idees polítiques i per posar les urnes,
estem aquí tossudament alçats en defensa dels valors republicans, per fer efectiva
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la majoria social i parlamentària que vol ser república i per exercir la voluntat
majoritària d’aquest país, d’exercir el dret a l’autodeterminació.
I és per aquest motiu que Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i
Unió-PDeCAT i CUP-Poble Actiu, presentem aquesta moció i demanem a aquest
Ple l’adopció dels següents acords. En primer lloc, demanem a l’Ajuntament de
L’Hospitalet que faci un reconeixement a les persones d’aquesta ciutat que van fer
possible la celebració de l’1 d’octubre i que van participar de manera activa per
donar veu al poble de Catalunya en relació al seu futur polític.
En segon lloc, demanem també a aquest Ple de l’Ajuntament que manifesti la
solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per les forces de
seguretat de l’Estat espanyol quan es dirigia de manera pacífica a votar l’1
d’octubre. I també tornem a demanar a aquest Ple municipal la llibertat immediata
de les persones preses i presos polítics i el retorn dels nostres exiliats.
I aprofitant també que ens queda una mica de temps, voldríem aprofitar també per
fer una crida a participar als diferents actes que han convocat els CDRs pel dia 30 a
la nostra ciutat. Actes al matí, descentralitzats als barris de L’Hospitalet de
Llobregat i a la tarda un acte també central, davant de l’institut Vilumara. Així com
també fem una crida a participar als diferents actes que es convocaran l’1 d’octubre.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Abans del posicionament, ens agradaria, tal i com hem anunciat a la Junta de
Portaveus, proposar una esmena respecte d’aquesta última moció que presentava
el Sr. Toni García, de la moció número... no, perdó, de la moció número 20, de la
moció que presentava el Sr. Cristian Giménez, moció per desvincular la ciutat de
l’ultradreta.
Volíem fer una primera esmena que ja vam fer, la vam manifestar a la comissió
informativa, que era treure del text de la part expositiva on es fa menció a una
entitat, a Societat Civil Catalana. Demanar que es tregui aquesta associació
respecte de la resta d’associacions que es mencionen aquí o partits polítics
feixistes.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
No, no l’acceptem.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Llavors ens agradaria fer una altra esmena que seria que s’inclogués en aquesta
relació d’entitats, partits i organitzacions feixistes, que s’inclogués a la Liga Norte,
partit polític el qual ha participat en manifestacions i activitats dels partits dels grups
proposants d’aquesta moció.
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El Partit Vlaams Belang també, flamenc de Bèlgica, que també ha participat en
diferents activitats dels partits polítics dels grups proposants i que es faci també
esment a la no participació i a la no vinculació amb Carles Sastre, com saben,
condemnat per terrorisme per l’assassinat de Bultó, de Montserrat Tarragó i de
Sebastià Datzira que ja han participat en diferents organitzacions dels partits
proposants d’aquesta moció i que van participar en el manifest conjunt amb Junts
pel Sí en les últimes eleccions.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
No.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Una enmienda que va en la misma dirección que apuntaba el Sr. Fran Belver.

SRA. ALCALDESSA
Pero si va en la misma dirección, ya han dicho que no la aceptan.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Voy a poner alguno más. Yo voy a poner alguno más, si me permiten. Es un
aplauso grande. Vamos a ver, yo ahí incluiría aparte de todos los que ha
mencionado él, al Sr. Otegi, que también estaba ahí en algunas manifestaciones.
Por lo tanto, vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio porque aquí no se trata
de que aparezca lo que realmente… yo además de eso, incluyo al Sr. Otegi.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
No. I els convidaríem a presentar una moció conjunta amb tots aquest noms i
segurament incloent-hi el GAL i alguns altres, a tots els condemnats per delictes al
voltant del GAL i tots aquests, els convidem a presentar el proper Ple una moció
amb tots aquests noms.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Entenc que la moció que comencem a posicionar-nos és la moció original a
proposta dels grups que l’han defensat i per tant no hi ha esmenes acceptades per
part de ningú.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín, a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza, i a
continuació a la resta de representants dels grups.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Respecto a la 17 me abstendré, la 18 también, la 19 en
contra y la 20, oye, se van superando, se van superando.
Yo la verdad es que leí el título y desvincular la ciudad de la ultraderecha, no sabía
que estábamos vinculados con la ultraderecha, de entrada. No sabía que la ciudad
estaba vinculada con la ultraderecha, pero luego leyendo el contenido,
efectivamente, de partidos totalitarios al final solo hay mociones totalitarias y
excluyentes.
Ustedes se van con la extrema derecha y eso está muy bien y en cambio nos
califican a todos los demás, que no opinan como ustedes, de fascistas. Es decir,
nos traen una moción para desvincular a la ciudad de todos los que no piensan
como ustedes. Pues obviamente, una moción totalitaria y excluyente la tengo que
votar en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Començaré per aquesta darrera que s’ha presentat, la moció 19, de
commemoració del referèndum. La votaré en contra perquè, tot i que puc estar
d’acord i ho estic amb algunes de les qüestions que plantegen, no ho estic pas amb
la forma amb que ho fan. És una moció que pel seu redactat sembla més un article
d’opinió de l’Steve Bannon, que no una moció per presentar en un Ple municipal.
I sobre la moció 20, declarar la ciutat antifeixista, em sembla que passa exactament
el mateix, que fan vostès un ús pervers de les paraules i intenten criminalitzar una
part i el fet és que estem veient actes que poden interpretar-se com a feixistes
d’una part i de l’altra.
Tots volem una societat antifeixista i el Ple municipal, al llarg de la seva història, ho
ha manifestat en diferents ocasions. D’això no en tenim cap dubte, tots volem una
ciutat antifeixista, però vostès no busquen pas aquest consens, el que estan
buscant és crear més animadversió, més enfrontament, més diferència, no pas la
suma.
Sobre la moció per implementar l’empadronament i establir taxes gratuïtes, aclarir
que en aquest ajuntament, a L’Hospitalet, s’empadrona d’acord a la normativa
vigent. Els serveis socials, els treballadors que estan a l’àrea de serveis socials, fan
un esforç a diari per donar una atenció personalitzada a les necessitats de les
persones. Insisteixo, a les necessitats de les persones, no a les demandes. I a
aquestes necessitats intenten trobar-les-hi resposta en base a la seva situació
familiar, laboral, social, etc.. Per tant, per una mica de respecte a aquesta funció
d’aquests treballadors socials i aquests esforços diaris, que fan per ajudar a les
persones, els votaré en contra.
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Sobre la proposta de supressió de les taxes, està molt bé des de la Generalitat fer
una resolució i manifestar-ho com una voluntat política, però quan el que es vol és
promoure la iniciativa, s’ha de facilitar també finançament. Perquè hem de recordar
que res públic vol dir gratuït, que tot allò públic és suportat o bé per costos directes
o bé per costos indirectes, però té un cost, mai és gratuït.
En referència a aquestes taxes que vostès fan especial esment, comentar que pel
2019 acabem d’aprovar, fa una estona, una reducció significativa d’aquest cost
directe, amb lo qual suportarem més indirectament. S’han recalculat i arriben des
d’un 40 % fins a un 50 % de reducció. En tant que les hem aprovat avui mateix i en
breu s’obrirà el període d’exposició pública, els convido a fer aquelles al·legacions
en tots aquells punts que no estiguin vostès d’acord. Gràcies.
Sobre la 17, por justicia social e histórica y por respeto a las más de 33.800
personas que están allí enterradas y a sus familias, votaré a favor. El Valle de los
caídos no puede ser un centro de culto y peregrinaje fascista. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. No tindré temps per a més. Voto a favor del 17, en contra del 18, del 19
i del 20.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la primera de les mocions conjuntes. Evidentment estem
plenament a favor de l’exhumació de les restes de Franco del Valle de los caídos,
però es tracta d’una mesura clarament insuficient. Al costat d’aquestes restes i en
un lloc destacat, es troben les restes de l’ideòleg del feixisme espanyol, José
Antonio Primo de Rivera, al que no es pot considerar de cap manera una víctima de
la Guerra Civil, sinó un dels incitadors del cop d’estat contra la democràcia i la
segona república. El mateix monument i la gran creu que el corona, són una
exaltació del franquisme totalment intolerable i que caldria fer desaparèixer,
traslladant les restes que s’hi troben dipositades a cementiris civils.
Caldria també rescabalar a les víctimes del franquisme i de la repressió de manera
adequada, revisar les sentències dels tribunals militars i del Tribunal de Orden
Público, l’antecessor de l’actual Audiencia Nacional, i processar als torturadors i
criminals que van protagonitzar, durant dècades, milers de casos de repressió i
tortures.
Així doncs, tot i considerar-la totalment insuficient, donarem suport a la moció
presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, 43 anys desprès de la mort del
dictador. Gràcies.

…/…

111

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Nosaltres ens posicionem en quant a la 18. Per una qüestió clara d’humanitat la
votem a favor. Però també tenim en compte que el que és molt important i és un
dels acords que es pren, que s’ha d’establir un reglament, un manual, crec que la
paraula és un manual, que estableixi aquestes situacions d’una manera clara i no
haguem d’estar sempre, quan succeeixen coses com a Can Serra, que haguem
d’anar a corre-cuita a fer les coses.
Jo crec que una societat ha de tenir un ordre i aquest ordre és preveure aquestes
situacions, perquè aquestes situacions s’estan reproduint moltes vegades i, per
tant, el que hem d’establir en aquest manual d’empadronament, quines són les
situacions i tal.
Jo, torno a repetir, la votem per humanitat perquè hi ha molts dels punts que
concreten la forma de recollir aquest tema i en algunes podríem estar més o menys
d’acord, però com que el segon punt del que parla obertament és de crear aquest
manual, jo crec que el vot realment és en aquest segon punt, que marca quina és la
forma de regular això, perquè tots sapiguem quan es produeixin aquestes
situacions, no haguem de córrer per donar-li una solució, sinó preveure solucions
davant situacions com aquestes.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per posicionar-nos únicament per la moció 17, perquè de les altres mocions ja som
signants. Sobre la moció 17, sobre l’exhumació del dictador Franco, jo diria que ja
era hora, que ja era hora que després de 40 anys s’aprovés l’exhumació del
dictador franquista. Perquè és molt vergonyós que en ple segle XXI, es mantingui
un lloc com és el Valle de los caídos, que és un lloc de culte al feixisme. Que es
mantingui un lloc en el qual hi hagi enterrat, amb tots els honors, un assassí, un
dictador i un criminal de guerra que va donar un cop d’estat contra una república
constituïda, que cal recordar i que durant la dictadura va assassinar i matar
persones per les seves idees polítiques.
Però l’exhumació no és tot el que hauria de fer el govern del PSOE, perquè també
hem de jutjar els crims del franquisme, que no s’han jutjat encara. Cal anul·lar les
sentències judicials fetes pel franquisme, de persones que van ser condemnades i
assassinades per aquest règim, com el president Lluís Companys i cal destruir o
dinamitar, si volen, el Valle de los caídos, que és un santuari del feixisme i del
nazisme a l’estat espanyol.
Però també és necessària una altra cosa, que és expropiar la fortuna dels Franco,
una fortuna de més de 500 milions d’euros, que s’ha fet de manera il·lícita durant la
dictadura franquista.
I també estaria molt bé que el successor que va anomenar Franco, el rei de l’Estat
Espanyol, entre altres coses, fos investigat per la seves comissions de vendes
d’armes i també per la seva fortuna, feta a cop de comissions i de corrupció. Per
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tant, també estaria bé que posessin a voluntat de la majoria, si aquest Estat
Espanyol, del qual nosaltres volem marxar perquè som república, també es pogués
decidir si volen tenir aquest tipus de monarquia.
Per tant, tot i que aquesta moció es queda curta, votarem a favor.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres la número 17 i 18 ens abstenim. La 19 la votem en contra i la 20, la votem
en contra, però és curiós que per a vostès tots els que no estiguin d’acord amb
vostès i no pensin igual, hagin de ser feixistes. Em sembla que s’ho hauran de fer
mirar.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo em posicionaré primer de la moció 19. Primer volia fer una salutació a tots els
companys de la tancada pels drets d’empadronament. Nosaltres hem signat
aquesta moció i els donem tot el suport en la seva lluita pel padró universal i
sobretot per la universalització dels seus drets, que són els nostres també. Moltes
gràcies per venir a aquest Ple.
I per la moció 19, que és la moció per la commemoració del referèndum
d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017. Crec que sobre aquest fet hem parlat
molt en aquest Ple, cada Ple crec. I el nostre grup farà les consideracions que fem,
les tres consideracions que fem sempre i les resumirem perquè crec que ja han
quedat bastant clares, apart de que no compartim part del redactat d’aquesta
moció. Encara que algunes coses les podem compartir, considerem que no és el
redactat més adient i més inclusiu. Volem dir tres coses, sobretot.
Una, que el nostre grup reitera la nostra solidaritat amb els presos i la nostra
voluntat del seu immediat alliberament, ja que considerem que és una mesura
desproporcionada que no ajuda a solucionar el conflicte, que sempre hauria
d’haver-se entomat des de la vessant política i no judicial. És un problema polític i
així s’ha de resoldre, això vagi per endavant.
Una altra qüestió que volem posar de relleu, el nostre orgull i el nostre suport a tota
la ciutadania de L’Hospitalet i de Catalunya, que va tenir un comportament
exemplar en aquesta jornada de l’1 d’octubre i en les altres jornades que hem tingut
durant tot aquest temps. Que moltíssima gent es va manifestar de manera pacífica i
cívica a la nostra ciutat i que hem demostrat que tenim una ciutadania molt diversa,
molt pacífica i molt compromesa.
I una altra cosa que volem posar de relleu, és que condemnem tota violència en
totes les seves formes, com la que es va viure l’1 d’octubre a la nostra ciutat, que
vam considerar molt desproporcionada per part dels cossos de seguretat de l’estat,
que van exercir una violència indiscriminada i sense mesura, per intentar reprimir el
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lliure desenvolupament del dret a decidir de la ciutadania, en aquest cas, a
L’Hospitalet i a la resta de Catalunya.
Per tant, sobre el posicionament de la moció, el primer acord ens abstindrem, ja que
considerem que va ser una gran mobilització, però no, per a nosaltres, ho hem
reiterat, no va ser un referèndum. Per tant, no el podem commemorar com a tal. I
posats a commemorar manifestacions, nosaltres tindríem unes altres propostes.
També reiteradament, demanem a aquest Ple, la commemoració de la segona
república, tampoc s’ha fet mai i nosaltres tenim unes altres prioritats en aquest
sentit. I pel que fa a la resta d’acords, els votarem positivament. Moltes gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre la 20. Nosaltres ens enorgullim de la feina que es va fer de manera
unitària en el seu moment contra l’actitud feixista, neofeixista i neofranquista del
rector Custodio de Sant Feliu, era la manera, l’estratègia i l’objectiu; el vam
aconseguir.
Crec que aquesta moció és una mica rocambolesca. En el fons de la qüestió, crec
que barregem temes. Hi ha un tema sobre la situació, sobre el conflicte polític que
vivim a Catalunya actualment, sobre una situació que es dóna, d’actituds feixistes o
de grups feixistes que estan actuant de manera violenta, també hi ha grups feixistes
o gent que està actuant de manera violenta de l’altre cantó. Tenim, per tant, actituds
feixistes i no podem fer el recargolament que hem fet en aquesta moció.
La moció de Santa Coloma no té res a veure amb aquesta moció. Aquella parla des
d’un punt de vista memorialístic, antifeixista. El relat que fa la part expositiva es
centra en aquesta part, situant l’element antifeixista, no ajuntant conceptes o
degradant-los, parlant de nazisme, el que van suposar els camps de concentració,
la repressió, la guerra, tot això. Per tant, jo crec que hem d’anar amb molta cura, no
podem banalitzar el concepte de feixisme i d’antifeixisme.
Per tant, nosaltres demanarem, vam demanar en el seu moment, que aquesta
moció es retirés. En tot cas, nosaltres demanem que situem sobre la taula
l’antifeixisme, sempre com un aspecte sempre el més unitari possible i no situem
parts com a concepte general, igual que no creiem i és un error dir, que perquè hi
hagi relacions d’alguns grups, com comentava el portaveu socialista, amb alguns
grups d’extrema dreta, és una bogeria o és un error polític dir que el moviment
independentista és feixista perquè tingui vincles amb alguns partits. Jo crec que
seria un error igualment, garrafal.
Per tant, centrarem la nostra posició. Votarem a favor del punt primer, del punt
segon. Ens abstindrem del punt tercer i del quart, en contra del cinquè, a favor del
sisè i del setè.
Però sobretot que quedi clar el concepte, no banalitzem la qüestió de l’antifeixisme i
del feixisme. I no barregem dues situacions que són diferents. Gràcies.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La moción 17 ya les adelanto que vamos a votar, evidentemente, a favor, como no
puede ser de otra manera. Los que vivimos la posguerra sabemos los problemas y
las penurias que nos causó el dictador y evidentemente yo creo que se hace
justicia, pero a veces a mí lo que me preocupa es que estamos, parece que
estamos empeñados en no cerrar heridas y si esto sirve para, de una vez por todas,
acabar con el enfrentamiento entre rojos y azules, bienvenido sea y antes tenía que
haber sido.
Pero me temo que no vamos a acabar aquí, me temo que cada vez que interese,
vamos a sacar a Franco a relucir por todos los escaños, los parlamentos y demás,
porqué desgraciadamente, todavía hay gente que a veces, en clave de humor,
muchas veces, que es un mal humor, que a mí no me gusta, dice, oye, contra
Franco vivíamos mejor. A ver si se acaba de una vez por todas.
El dictador lo sacamos de allí, se acabó y aquí se acabó y cuando se habla de la
memoria histórica estamos de acuerdo, la hemos votado a favor. Lo que queremos
es que la memoria histórica sea para todos de verdad, porque en los dos bandos,
evidentemente no es comparable porque después la represión de los vencedores
fue terrible, contra eso luchamos muchos, pero los dos bandos tienen mucho que
callar. A ver si de una vez por todas cerramos la herida y no sacamos a Franco ya a
partir de ahora, cada vez que hay unas elecciones o conviene a esta gente que de
alguna manera no le interesa que esa herida se cierre.
Por lo tanto, votaremos a favor con las dos manos, si puede ser, pero ya pido
también que de una vez por todas el tema recurrente de Franco pase ya de verdad
a la historia y cerremos un capítulo que obviamente habrá quien no lo quiera cerrar,
porque tendrá en su propia alma, algo que reprocharle siempre a este dictador,
pero que eso no ayuda a la convivencia y a la paz que necesita este país.
Mire, pensemos ya a partir de ahora en los vivos y olvidémonos de los muertos, que
son los que necesitan nuestro apoyo, el de los políticos que trabajen para ellos.
Votamos a favor.
En cuanto a la 18, mire, nosotros también vamos a votar a favor porque esto está
también en nuestro propio ADN. Lo hemos traído aquí, muy parecido y claro que
vamos a votar a favor. No le vamos a buscar pegas, como he visto que aquí los que
presumen de izquierdas ya han votado en contra. Y sino, ya lo veréis, ya lo veréis
como acaba esto.
En cualquier caso, sí estamos un poco enfadados de verdad, porque nosotros
recibimos una carta donde la tancada nos invitaba a participar en la moción, incluso
como ponentes y mandamos una carta a los grupos diciéndoles que estábamos de
acuerdo y que íbamos a ser también proponentes de la moción.
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¿Qué es lo que ocurre? Que se la mandamos a los distintos grupos, cosa que
agradezco desde aquí, porqué aquí demuestran su coherencia como por ejemplo,
Esquerra Republicana y la CUP, que con tantas diferencias ideológicas como
tenemos, hemos sido capaces de pensar en que lo importante es sacar adelante las
cuestiones de los ciudadanos que realmente lo necesitan y hemos aparcado
diferencias y nos dijeron que sí, que estaban dispuestos a admitirnos “como socios”
ya que nos invitaba la propia tancada. Pero luego tuvimos una sorpresa el domingo.
Parece ser que se reúnen y no sé porqué, cambian de opinión y nos dicen que no
hace falta, que no nos quieren como socios. Bueno, yo no sé a qué obedece eso, si
es que han recibido presiones, es probable, o se equivocaron en invitarnos, pero
yo… nos duele mucho que estando absolutamente de acuerdo con ustedes y
vamos a votar a favor porque creo que es justo y necesario, haya pasado esto.
No sabemos a qué obedece, si ha habido presiones de alguien que les molesta que
Ciudadanos, que lo quieren calificar con etiquetas que no tenemos, por lo menos yo
y mis compañeros y muchos compañeros que hay aquí nos saquen donde estamos
de acuerdo con ustedes, porque al final lo que interesa, al margen de diferencias
políticas, es ayudar a las personas y como entendemos que aquí les estamos
ayudando, estamos con ustedes y nos van a encontrar, de hecho ya habíamos
presentado nosotros una moción que iba en esa dirección y que se aprobó, donde
decía facilitar el empadronamiento a las personas que viven en la vía pública de
L’Hospitalet y de hecho se aprobó esa moción. Nosotros estamos ya a favor de eso,
por tanto cuando nos invitaron estábamos contentos porque decíamos, bueno a ver
si se aprueba todavía con más cosas.
Así que nos molestó eso mucho. Si alguien se molesta por lo que digo yo, pido
disculpas, lo hacemos con la mejor intención. Creo que la tancada, yo creo
sinceramente que ahí, a mí no me gustó ese detalle, pero que quede claro que
mientras ustedes pidan reivindicar eso, nosotros vamos a estar con ustedes, al
margen de ideas que nos pueden separar en algunas cosas, pero seguramente el
ayudar a las personas y estar con los que más lo necesitan, no nos va a separar.
Por eso agradezco y fíjense que yo voy a tener enfrentamientos muy duros
seguramente, a lo largo del mandato y quizás ya veremos el futuro. Pero en
cualquier caso, agradezco la coherencia de CUP y de Esquerra Republicana que
dijeron que sí, otros grupos que también recibieron eso se callaron, no sé porqué.
Muy bien. Dicho esto, ya he posicionado el voto también. Y ahora pasamos a la 19,
creo que es. Hombre, yo creo que está claro que Ciudadanos en ningún caso
puede apoyar este tipo de mociones.
Mire, ustedes llevan todo el año conmemorando el 1 de octubre. Me recuerdan esa
cita que se le atribuye a Churchill, a veces las citas se atribuyen y luego no son,
pero creo que sí: “Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y que no
quiere cambiar de tema”, y aquí estamos con el monotema y no cambiando de
opinión, cuando se dan posibilidades muchas veces que se equivocan algunos de
diálogo y tal y cual, pero ustedes no hacen ni caso, ni diálogo ni… que no, que no
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les interesa. Que ustedes su diálogo es el que es y punto. Por eso algunos partidos
que pretenden decir eso, aunque luego después hacen lo que hacen, pues se están
equivocando, porque ustedes dicen que es diálogo sin condiciones, solamente las
de ustedes, no permiten que nadie ponga una condición.
Pero en cualquier caso, el problema con conmemorar el 1 de octubre, es que no
nos ponemos de acuerdo en su significado. Ustedes ven un significado, nosotros
vemos otro. Para los proponentes de la moción es un día heroico, pero para
nosotros es un intento de legitimización de un golpe de estado a una democracia de
la Unión Europea, eso es lo que significa para nosotros el 1 de octubre.
Mire, para algunos el 1 de octubre es un símbolo de una de las principales
amenazas, fíjese bien lo que le digo, para la democracia del siglo XXI, eso es una
amenaza. Mire, podríamos salvaguardar que es verdad que Tejero entró con armas
en el Congreso y se posicionó donde reside, a través de los representantes
públicos, la soberanía popular, pero ustedes han hecho algo similar y se va a
recordar en la historia como algo que se puede asimilar, salvando las distancias,
con el golpe del ínclito Tejero.
Por lo tanto, señores, no podemos estar de acuerdo y votaremos en contra y ya
está bien de traer a este Pleno, mociones de este tipo porque al final se las manden
desde Bruselas o de donde toque, de Waterloo. Sí, sí, así es. Ya está bien, aquí no
hay presos políticos, ustedes lo saben. Hay políticos presos porque se han saltado
la ley y claro que sí. La ley y el estado de derecho se han de defender desde los
poderes públicos que para eso están.
Yo les recomiendo que dejen ya, que se pongan a dialogar de verdad. De verdad,
que se pongan a dialogar de verdad, con ánimo de entenderse, no de liar y de liar y
enfrentar y enfrentar y más enfrentamiento. Si ustedes tuvieran voluntad de verdad
de dialogar, es probable, y lo viéramos, estaríamos sentados a una mesa. Pero es
que sabemos que ustedes lo que hacen es engañar. Que no tienen ninguna
voluntad y esto lo demuestra. Estas mociones lo demuestran porque no hay más
que meter el dedo ahí en la herida y dividir. Así que votamos en contra, como no
puede ser de otra manera.
Y ahora tenemos por aquí la 20. Pues mire, ya lo hemos dicho al principio. Hemos
propuesto una serie de cosas que entendemos nosotros que a ver si ustedes eran
valientes y dan un paso a delante para que… hombre, no vinculan a todo el mundo
con la ultraderecha porque oiga, es que al final todo el que no está de acuerdo con
sus tesis y sus posiciones políticas es ultraderecha. Y no podemos concederles a
ustedes eso. Porque Sociedad Civil Catalana yo no la veo como ultraderecha, es
una organización que defiende unos derechos, lo que ella piensa políticamente,
pero yo no veo a nadie…
Mire, oiga, que en un movimiento se meta algún impresentable con la cruz gamada,
los tienen ustedes así y no hay más que verlo. Oiga, y ¿ustedes son ultraderecha?
Pues a lo mejor no, no tanto, un poquillo ultras sí son, pero quizá no tanto. Ha visto

…/…

117

usted esa bandera, sabe lo que significa. Ya el Sr. Belver ha dicho unos cuantos
nombres aquí por no repetirlos.
Que no, que nosotros no podemos dar apoyo a una moción que intenta calificar de
ultraderecha a todo aquel que no piense igual que ustedes, sin darle el más mínimo
crédito a lo que dice. Sin pararse a pensar si en alguna cosa tiene razón o no, por el
simple hecho de no estar en sus posiciones políticas, ustedes nos descalifican a
muchos que somos y que luchamos mucho por la democracia que hoy ustedes
viven.
Porque aquí hay gente en el Pleno mucho más joven que yo, que quizás ahora ellos
tienen una forma de luchar por la democracia legítima, nada que decir, pero que en
su momento cuando había que luchar por las libertades que ustedes hoy tienen,
gracias a muchos como yo, como Miguel García, que estaba en una cédula ilegal,
luchó para que ustedes puedan decir hoy los disparates que dicen. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, jo ho faré respecte de la número 18. Al respecte dels acords que es plantegen i
tal com s’ha reiterat en aquest Ple, com en les converses mantingudes amb algunes
de les persones que avui ens acompanyen, aquest ajuntament compleix
exquisidament amb la norma que regula el padró municipal i que, com bé saben
vostès, la seva elaboració o modificació no és competència municipal.
Igualment, pel que fa a la qüestió relativa a les taxes i preus públics, justament fa
una estona que s’ha aprovat de manera inicial la proposta per al 2019, on es
formula una nova proposta en relació amb la qüestió que la moció planteja, que
redueix de forma significativa els imports a satisfer per a la elaboració d’aquests
informes, al plantejar-se un procés més àgil, simplificat i eficient per a la persona
sol·licitant.
No obstant, igualment cal recordar de qui és la competència en matèria d’acollida i
integració, d’acord amb allò que disposa l’Estatut d’Autonomia vigent. I per tant,
també cal recordar qui hauria de dotar de més suficiència als ajuntaments en
aquestes matèries i que no és altra administració que la Generalitat de Catalunya.
Aquest govern municipal ha sol·licitat de forma reiterada, tant al secretari per la
immigració, com recentment al propi Conseller El Homrani, recuperar els recursos
que fa uns deu anys es dedicaven a aquesta qüestió, fet que permetia l’elaboració
d’aquests informes sense cap tipus de taxa. Per aquests motius exposats, el grup
municipal socialista votarà en contra de la moció número 18.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo me posicionaré respecto de las mociones 19 y 20 y si
me lo permite, empezaré por el final. Empezaré por la moción número 20, moción
per desvincular la ciutat de l’ultradreta. Malauradament el discurs de l’odi que
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sustenta la ideologia feixista no només s’ha materialitzat aquests últims dies a
Catalunya i a L’Hospitalet, sinó que fa massa temps que vivim aquests episodis
lamentables d’agressions físiques, verbals, a col·lectius o de col·lectius a persones
que pensen que la seva opinió està per damunt de la resta. Persones que són
incapaces d’empatitzar amb altres opinions perquè són diferents a les seves.
Els socialistes som antifeixistes perquè al llarg de la nostra història hem sofert la
conseqüència de la seva violència. Ens solidaritzem i ens rebel·lem a favor de
qualsevol que pateixi les conseqüències de les seves accions. Nosaltres advoquem
pel respecte i la tolerància enfront de les seves agressions injustificables.
L’altre dia, a la nostra ciutat, segurament l’esdeveniment més recent, un veí
independentista de la nostra ciutat, va ser víctima d’una amenaça de mort, un fet
deplorable que mereix la nostra enèrgica condemna, al igual que han estat agredits
de diferents formes, militants i seus de diferents partits o d’altres veïns de la ciutat
per la seva ètnia o orientació sexual.
El feixisme o la intransigència ens ha atacat a tots, especialment als demòcrates.
Com no hem de ser contraris nosaltres a tot això? Per sort són una minoria però
podem trobar-los a qualsevol lloc. Posar en el mateix sac una mobilització
convocada per Societat Civil Catalana amb una altra de Falange o Democracia
Nacional, és voler excloure’ns, ja que companys i companyes del nostre partit hem
participat en més d’una de les mateixes.
Si aquesta és la seva lluita contra el feixisme, anar a buscar l’exclusió, anar a
buscar la diferència, anar a buscar la confrontació, aquesta lluita contra el feixisme
dista molt de la que és la nostra. Una mostra més de la intransigència que impregna
el moviment en el que vostès diuen emparar-se.
Aquest govern municipal aposta per l’educació i el respecte en lloc de la
criminalització gratuïta de tot allò que no és favorable a la independència.
Rebutgem enèrgicament totes les agressions feixistes i qualsevol acte
d’intolerància, com a ajuntament; com a govern municipal continuarem donant
suport a qualsevol víctima producte del feixisme o de la intolerància i a banda de
treballar contra el feixisme, treballarem a favor del respecte i de la tolerància.
L’Hospitalet és i serà sempre antifeixista, no perquè ho diguem nosaltres en
aquesta corporació, sinó perquè d’una manera molt majoritària la seva gent ho és.
Per tant, L’Hospitalet sempre serà antifeixista i de fet, nosaltres en el proper Ple,
portarem una moció exclusivament sota el títol L’Hospitalet ciutat antifeixista.
Però com que vostès el que han buscat és excloure’ns d’aquesta moció, felicitar-los
perquè ho han aconseguit. Votarem en contra.
Respecte de la moció per la commemoració del referèndum d’autodeterminació.
Mirin, podem coincidir en moltes coses i segurament en moltes qüestions que
vostès plantegen a la moció o algunes de les manifestacions que fan, segurament
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considerem... però nosaltres l’1 d’octubre tal com es va celebrar, el que es va
aconseguir i tot el que es va desenvolupar al seu voltant, nosaltres ho vivim i
considerem que és un fracàs de la política. Si la política s’hagués imposat, aquell 1
d’octubre no hagués passat tot el que va passar, ni per una banda ni per l’altra.
Per tant, davant de la absència de diàleg, creiem que no seria raonable
commemorar que la política no fa la seva feina, que el diàleg no s’imposa, que no
tenim voluntat de diàleg. No creiem que això sigui el que haguem de commemorar.
No pensem que ens haguem de quedar ancorats en el passat, commemorant
fracassos, no hem de commemorar fracassos.
Hem de celebrar victòries i la victòria s’imposarà en aquest país, quan es restitueixi
el diàleg, l’acord, el pacte i tornem a ser una societat civil, de convivència, d’acord i
de absolut respecte a les diferències, que poden ser moltes però que sempre ens
han donat un marc de convivència a Catalunya, on hem pogut viure en pau en els
últims 35, 37, 38 anys i que últimament això cada vegada resulta més complicat.
Per tant, votarem en contra.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, recordar-li a tothom que en la moció 18 per la implementació del dret a
l’empadronament, el que ha votat el govern, el PSC i la resta de grups que han
votat en contra, han votat en contra del primer acord, que és el compliment estricte
de la legalitat vigent, han votat en contra del desplegament del que és la legalitat
vigent. Hi voten en contra i no els hi passa absolutament res, després ens donaran
lliçons.
El padró fent ús de domicili fictici va ser ratificat per aquest Ple l’any 2017 i durant
els últims mesos hem tingut vàries reunions amb els responsables municipals de
l’àrea, però malauradament des de la primera reunió i fins avui, aquesta voluntat
política de garantir el padró a totes les veïnes de l’Hospitalet que el sol·liciten,
sembla haver canviat de criteri.
Sembla que és molt difícil que assumeixin la legalitat vigent. Que sigui d’una
manera o d’una altra, aquesta ciutat empadroni a tothom que ho sol·liciti, a tothom.
És evident que hi ha gent que viu en aquesta ciutat i que no se l’empadrona. És
evident. Facin vostès el que creguin, el que vulguin, el que puguin, el que
necessitin, però empadronin a tothom que demana ser empadronat en aquesta
ciutat. No hi ha més, és que no hi ha més.
D’altra banda, volem aprofitar per recordar-li també a l’Alcaldessa, la defensa
d’aquest ajuntament al dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda
recollit a l’article 13 de la declaració universal dels drets humans i ratificat amb
l’adhesió de l’ajuntament al manifest Casa Nostra, Casa Vostra en aquest mateix
Ple fa dos anys.
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SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Aquí el Sr. Miguel García ha dit un parell de coses. Ha dit una, que millor recordar,
parlem ja dels vius i deixem de parlar dels morts i després ha fet una comparació de
l’1 d’octubre amb el cop d’estat del Tejero, aquell senyor que va entrar amb una
pistola, disparant, la Guàrdia Civil, la mateixa Guàrdia Civil, el mateix cos policial
que va entrar l’1 d’octubre a diferents escoles, cridant: todo el mundo al suelo.
Ja que em demana que recordem els vius, jo recordaria en aquest moment a
persones que són vives, però que estan empresonades per una falta de democràcia
de l’Estat Espanyol, que pot tornar a convertir, quan diu que ens oblidem del que va
passar en temps d’en Franco, que d’aquí a uns anys podem tornar a repetir i a
reeditar, d’una manera diferent però similar, aquestes mateixes situacions.
Jo vull recordar avui aquestes persones, aquests polítics que estan empresonats
per imputar-los-hi causes que ni molt menys han fet. Alguns s’atreveixen a erigir-se
en jutge i part, per jutjar-los sense cap judici i tenir-los en presó quasi un any.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt ràpidament. És molt curiós veure com, per a alguns, votar és un cop d’estat.
Aquest és el sentit de la democràcia que vostè té.
I referent també al tema del diàleg, l’1 d’octubre hi va haver una ciutadania que es
va alçar per exercir la democràcia, per poder votar i diàleg, sempre ha estat el
govern de la Generalitat de Catalunya a la taula, però els diferents governs de
l’Estat Espanyol mai han volgut reconèixer que Catalunya té el dret a decidir el seu
futur i si vostè vol parlar de consensos i de diàleg, li diré tres consensos en aquesta
societat.
El primer consens és la llibertat dels presos polítics, que són a la presó per les
seves idees polítiques i per posar les urnes l’1 d’octubre i vostès si volen diàleg, no
tinguin les persones amb les que han de dialogar a la presó o a l’exili.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Molt ràpid. Jo respecte a la moció de l’exhumació. És evident que la ley de memoria
histórica dice muchas cosas, ahora estamos hablando de una cuestión. También es
evidente que desde que se aprobó hasta ahora, se ha hecho bien poca cosa y
ahora lo que se hace es darle un impulso.
Y simplemente respecto del mausoleo del dictador, sobre todo para refrescar
algunas cuestiones. No olvidemos que mientras hay un dictador en un mausoleo
que cada día recibe flores frescas, desgraciadamente aún seguimos recordando
cada año a las trece rosas y seguimos buscando en cunetas a Federico García
Lorca y a miles de personas que fueron asesinadas durante el franquismo. Solo por
eso creo que vale la pena aprobar esta moción.
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A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Respectant plenament la lliure decisió de totes les veïnes i veïns d’aquest municipi
de participar a qualsevol tipus d’acte públic, cal recordar, no obstant, a tots el grups
polítics municipals d’aquest ajuntament i als seus regidors i regidores, com a
representants de veïns i veïnes d’aquesta ciutat, que aquesta oposició clara al
feixisme és totalment incoherent i contrària a la seva participació, donada la seva
responsabilitat com a càrrecs electes, a actes i manifestacions convocades per
entitats com les que s’han relatat.
Sí, com totes les que s’han relatat amb anterioritat, on és habitual, en aquestes
manifestacions, on és habitual la presència de símbols i consignes
preconstitucionals, nazis i també feixistes, les mateixes que apareixen a totes les
pintades que s’han produït durant aquests mesos a la nostra ciutat, les mateixes.
A banda de sumar tot un recull d’incidents violents durant aquests mesos en
aquestes convocatòries d’aquestes entitats. A banda dels diferents criteris i opinions
al voltant de la naturalesa i origen de Societat Civil Catalana, els seus vincles i
convivència, a les seves convocatòries públiques, amb elements feixistes sense cap
condemna expressa per part d’aquesta organització, fa clarament versemblant
l’afirmació del periodista d’investigació, Jordi Borràs, que assegura que el nucli
fundador de Societat Civil Catalana és l’organització ultradretana, segons la mateixa
definició del Mossos d’Esquadra, Somatemps i que entre els seus impulsors s’hi
troben inclosos sectors oligàrquics empresarials i els sectors més conservadors de
l’església catòlica.
Podem intentar blanquejar una entitat perquè moltes de les presents, molts dels
partits representats aquí en aquest Ple, tenen militants o inclús persones a les
seves direccions que hi participen o que són socis i sòcies d’aquestes entitats.
Podem intentar blanquejar el que vulguem, però a l’origen de Societat Civil
Catalana hi ha tot un gruix de gent relatada en el llibre, per exemple, de Jordi
Borràs, vinculada absolutament amb l’ultradreta catalana. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Com deia, el govern de la Generalitat de Catalunya sempre ha estat a la taula de
diàleg i a l’altra banda no hi ha hagut ningú que volgués dialogar i quan hem volgut
fer el diàleg, quan hem volgut exercir el nostre dret a decidir, el que hem rebut ha
sigut porres, repressió i retallades de llibertats.
Però si vostès volen diàleg i consensos de país, com li deia, hi ha tres grans
consensos, en aquest país, indiferentment del seu posicionament a favor o en
contra de la independència.
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El primer consens és que la gent vol la llibertat dels presos polítics. El segon
consens que hi ha en aquest país, amb una àmplia majoria social, indiferentment
del seu posicionament, és que volen decidir el seu futur polític a través d’un
referèndum, a través de l’exercici de l’autodeterminació. I el tercer consens que hi
ha en aquest país, és el rebuig a la monarquia.
Per tant, diàleg sí, però diàleg per tal de poder establir aquests grans consensos de
país i per tant també esperem que el govern del PSOE deixi de gesticular i que vagi
amb propostes concretes que donin solucions a aquests ferms compromisos, a
aquests grans consensos de país, per donar una solució política a aquest conflicte
que existeix i a aquesta manca de democràcia que existeix a l’Estat Espanyol.

Essent les 19:45 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)
Signem la moció de l’exhumació de les restes de Franco i volem dir que és
injustificable que un dictador genocida tingués un mausoleu. Els esclaus del règim i
les víctimes de tota la seva violència aplaudeixen la mesura allà on puguin estar.
La construcció del Valle de los caídos va ser un autèntic infern. El país sencer va
ser un immens camp de concentració on el feixisme imposava un règim cruel ple de
fosses comuns i desapareguts. Per la memòria de totes les persones represaliades
és imprescindible que es comenci a fer justícia i a desfer tant dolor i tanta infàmia.
Tant de bo sigui el principi del tancament de tantes ferides i d’una de les èpoques
més fosques de la nostra història.
És necessari acabar amb la llei de punt final. Trencar els privilegis de la família
Franco. Portar a presó als torturadors i treure’ls-hi tots els títols i condecoracions,
tacats de sang i de patiment. Els néts i nétes dels republicans i republicanes
represaliats i represaliades som aquí i en el vostre nom lluitarem per la justícia i la
reparació. No passaran!!!

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. A veces este debate ya lo hemos hecho muchas veces, Sr. Toni Garcia,
Sr. Monrós. Mire, yo he puesto, creo que he distinguido entre lo de Tejero y tal. He
dicho que quedaría un recuerdo en cuanto al objetivo, pero he hecho una distinción
y usted no la quiere entender. Yo no he comparado exactamente igual, he hecho
una distinción además, que no es lo mismo entrar que tal y lo he dicho. O sea que
no venga usted enredando porqué no es así. No es así lo que he dicho.
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Pero mire, es que en el fondo lo que subyace es lo mismo, es subvertir el orden
constitucional. Y usted dirá que de una manera pacífica, pero yo no vi mucho
pacifismo cuando rodearon el Parlament, cuando han hecho escraches a los
propios representantes del pueblo catalán. No lo vi el día que subieron a los coches
de la Guardia Civil e incluso se llevaron armas. No vi mucho pacifismo, pero en
cualquier caso, es verdad que era distinto a lo de Tejero. Pero llevaba el mismo
tema, el subvertir el orden constitucional.
Sí, hombre sí, esas sonrisas socarronas, que es verdad lo que estoy diciendo. Eso
es algo que se puede ver y se constata. Y he hecho una distinción, entre lo de
Tejero obviamente porque no es exactamente igual, pero al final lo que subyace en
el fondo es igual, es saltarse la ley, arrollar la democracia y subvertir el orden
constitucional, que es el que representa a todos los ciudadanos de España, que
somos absolutamente todos, a través de las urnas.
Eso es, mire, votar sí, pero hay que votar, en democracia se vota cada cuatro años
y ahora cada media hora estamos votando. Pero hay que votar bajo lo que está
estipulado, bajo la ley, la ley que nos hemos dado todos y ustedes se empeñan en
saltársela y ese es el problema.
Y no hay presos políticos. Hay señores en la cárcel porque se han saltado la ley,
porque si al final el estado de derecho, que es el garante de que se cumplan las
leyes, no actúa, pues no sé por dónde andaríamos. Seguramente igual habría aquí
una algarabía de mucho cuidado, porque es que no hay respeto a la ley y entonces
viene lo que viene, la cárcel, claro. Y a nadie le gusta que esté la gente en la cárcel.
Essent les 19:49 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Miren, alguien lo ha dicho antes de que interviniera yo en
el primer turno, yo no considero que ningún miembro de este consistorio, ni de sus
fuerzas políticas, sean fuerzas fascistas. Ya lo digo por adelantado, no lo considero.
Sr. Christian Giménez de sus palabras se deduce que usted piensa que yo podría
serlo y eso no se lo voy a permitir. El Partido Socialista y todos los miembros de
este partido por manifestarse, por participar en un acto organizado por Sociedad
Civil Catalana, no le da derecho a usted a llamarnos fascistas, porque creo que nos
hemos ganado el derecho, durante 140 años, de Partido Socialista a que eso no
sea así. No creo que ningún otro partido haya sufrido más represión que nosotros,
de fascistas de uno y de otro lado. Por tanto, no puedo permitírselo.
Y Sr. Toni Garcia, cuando usted habla de negociación y pacto y de que nos
sentemos a negociar y que no queremos, es que usted ya me está explicando el
acta final. Mire, no creo que haya en este consistorio nadie que lleve más mesas de
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negociación que yo, jamás me he sentado en una mesa de negociación el primer
día y el resultado del último día ha sido el mismo, jamás. También le digo, nunca
me he levantado sin un acuerdo.
Ahora, lo primero que hay que hacer es sentarse, partiendo del desacuerdo con
voluntad de llegar a un acuerdo y teniendo claro que la postura que va a defender
cada uno desde el principio, no va a ser la postura final. Ahora, si ustedes lo que
quieren es que nos sentemos en la mesa ya con el pacto final escrito y firmado, es
que los que no quieren negociar, los que no quieren hablar, los que no quieren
dialogar, son ustedes.
Ustedes quieren imponer y como quieren imponer, por eso no hay diálogo. Ustedes
tienen una posición, que no es la nuestra y nosotros tenemos una, que no es la
suya. Perfecto. Con su posición y con la nuestra, sentémonos en la mesa.
Comencemos a negociar y veremos hasta donde somos capaces de llegar para
pactar un acuerdo o, si me apuran, pactar un desacuerdo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. A ver, no. Ya está. No hay alusiones.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Si dir el nom d’un altre regidor no són al·lusions...

SRA. ALCALDESSA
No, no perdoni. Aquí s’està contestant. Al·lusions, perdoni, tota l’estona estem
al·ludint uns als altres, jo no considero que hagin estat al·lusions per tant no
pararem a obrir un altre debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ha anomenat els noms, Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia...

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ha anomenat els noms.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia, la presidenta d’aquest Ple sóc jo.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Perfecte.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Sota el meu punt de vista no hi ha al·lusions. No tornarà a tenir la paraula
en aquest punt.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Perfecte, doncs que consti en acta la protesta d’aquest grup polític perquè no se’ns
dóna la paraula per al·lusions.

SRA. ALCALDESSA
Vostè protesta, el senyor de la CUP també protesta. Queda constància de la
protesta i no hi ha més paraules. Sra. Secretària ens diu el resultat de les quatre
mocions si us plau?

SRA. SECRETÀRIA
Moció número 17, moción de apoyo a la exhumación de los restos del dictador
Franco del Valle de los caídos, ha estat aprovada, 24 vots a favor i 3 abstencions.
Moció número 18, per implementar de manera efectiva per a tothom el dret a
l’empadronament i la gratuïtat de les taxes d’elaboració d’informes, ha estat
rebutjada per 13 vots en contra, 11 vots a favor i 3 abstencions.
Moció número 19, per la commemoració del referèndum d’autodeterminació de l’1
d’octubre de 2017, han estat rebutjats l’acord primer amb 20 vots en contra, 4 a
favor i tres abstencions i l’acord segon, tercer i quart, amb 20 vots en contra i 7 a
favor.
I la moció número 20 per desvincular la ciutat de l’ultradreta, han estat rebutjats els
acords 1, 2, 6 i 7, amb 20 vots en contra i 7 a favor; els acords 3 i 4, 20 vots en
contra, 4 a favor i 3 abstencions i l’acord número 5, amb 23 vots en contra i 4 a
favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé passem a les mocions individuals.
L’Alcaldessa dóna per finalitzat el debat de les mocions números 17, 18, 19 i 20, el
resultat de la votació és el que figura a continuació en cadascuna d’elles.
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PSC
amb l’adhesió d’ICV-EUiA-PIRATES-E i CiU
MOCIÓ 17.- DE APOYO A LA EXHUMACIÓN DE LOS RESTOS DEL
DICTADOR FRANCO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada per 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina
Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El pasado 13 de septiembre el Congreso de los Diputados, con los votos a favor de
todos los grupos excepto Ciudadanos y PP, convalidó el Real-Decreto Ley 10/2018
por el que se modifica la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos
y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la Guerra Civil y Dictadura, más conocida como Ley de la Memoria
Histórica.
La Ley de Memoria Histórica declara como deber del legislador y cometido de la ley
proteger el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena
ciudadanía democrática, así como promover el conocimiento y la reflexión sobre
nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de
derechos humanos como las vividas durante la guerra y la posterior represión.
Hace algo más de una década dicha ley permitió profundizar el camino para la
recuperación de la normalidad democrática en nuestro país mediante la retirada de
símbolos y monumentos que exaltaban la Dictadura, la declaración como ilegítimos
de todos los tribunales que dictaron sentencias por motivos políticos, ideológicos o
de creencia, la creación de diversas líneas de ayuda para las víctimas del
franquismo así como para la localización e identificación de las víctimas que aún
siguen desaparecidas y/o en fosas comunes, la posibilidad de la concesión de la
nacionalidad española a Brigadistas Internacionales y descendientes de exiliados,
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así como el impulso de diferentes organizaciones e instituciones para la
recuperación de la Memoria Histórica.
Lamentablemente, con la entrada en el gobierno del PP, se eliminaron de los
Presupuestos Generales del Estado las partidas destinadas a la aplicación de dicha
ley, dejándola prácticamente sin efecto.
El artículo 16.2 de la Ley prevé que en ningún lugar del Valle de los Caídos «podrán
llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus
protagonistas, o del franquismo» con la finalidad de que se convierta en un lugar
destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la
represión política posterior.
La presencia de los restos del dictador Francisco Franco en dicho mausoleo es una
anomalía histórica y legal que impide la correcta aplicación de la ley. Así lo han
expresado recurrentemente diversas organizaciones internacionales, como
Naciones Unidas, que en 2011 emitió un informe a través de su Grupo de Trabajo
sobre desapariciones forzadas o involuntarias donde ya recomendaba la retirada de
los restos mortales del dictador de dicho mausoleo. En 2014 el mismo organismo
volvió a redactar un informe negativo sobre las medidas aplicadas por el Estado
Español, redactando nuevas recomendaciones y solicitando un cronograma sobre
cómo se pensaban aplicar.
Por todos estos motivos, el Pleno, a propuesta del grupo político municipal
Socialista con la adhesión de los grupos políticos municipales de ICV-EUiA-PiratesE y CiU,
Acuerda:
PRIMERO.- Mostrar el apoyo de este consistorio a todas las víctimas de la Guerra
Civil y la Dictadura franquista y solicitar al Gobierno la aplicación de la Ley de
Memoria Histórica así como su Real Decreto-Ley 10/2018
SEGUNDO.- Dar traslado de estos acuerdos al Grupo de Trabajo sobre
desapariciones forzadas o involuntarias de Naciones Unidas y al Gobierno de
España.
MOCIÓ 18.- PER IMPLEMENTAR DE MANERA EFECTIVA I PER A TOTHOM
EL DRET A L’EMPADRONAMENT I PER LA GRATUÏTAT DE LES TAXES
D’ELABORACIÓ D’INFORMES D’ARRELAMENT SOCIAL, D’INTEGRACIÓ
SOCIAL, DE REAGRUPAMENT FAMILIAR I RENOVACIÓ DEL PERMÍS DE
RESIDÈNCIA.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
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Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 19.- PER
A
LA
COMMEMORACIÓ
DEL
D’AUTODETERMINACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017.

REFERÈNDUM

La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, amb el
resultat següent:

a) Acord PRIMER: ha estat rebutjat amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i
de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; amb 4 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Iván Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acords SEGON, TERCER i QUART: han estat rebutjats amb 20 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc
J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i
de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro,
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Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín i amb 7 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 20.-

PER DESVINCULAR LA CIUTAT DE LA ULTRADRETA.

La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, amb el
resultat següent:

a) Acord PRIMER, SEGON, SISÈ I SETÈ: han estat rebutjats amb 20 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i de la REGIDORA i REGIDORS NO
ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i
Francisco Javier Martín Hermosín i amb 7 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia
i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez;
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acords TERCER i QUART: han estat rebutjats amb 20 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; i de la REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A,
Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín
Hermosín; amb 4 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni
Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb
3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents
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presents en el moment de la votació.
c) Acord CINQUÈ: ha estat rebutjat amb 23 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i de la REGIDORA i
REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez
Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín i amb 4 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en el moment de la votació.
A continuació l’Alcadessa dóna pas a l’examen debat i votació de les Mocions
individuals.

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Per a la seva presentació, Sr. García.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
La moción 21, moción para hacer efectiva la transparencia en los gastos de
atención protocolaria y representativa de los miembros del Gobierno. Miren, en los
presupuestos de este Ayuntamiento hay una partida para atenciones protocolarias y
representativas que asciende a 54.467 euros. Se podría discutir si es importante o
no es importante o alta o no alta la cifra, pero no es el objeto de esta moción. El
objeto de esta moción va más allá de eso, va a que de verdad se fiscalicen las
cuentas porque no se están fiscalizando o no se está viendo la transparencia
necesaria para que, de verdad esas partidas, los ciudadanos sepan en qué se
gastan, para qué sirven y cuál es el beneficio que tiene que alguien pueda comer,
alguien pueda irse a una ciudad, viajar, etc.
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¿Sabe qué pasa?, que a lo largo de este tiempo, hemos estado observando una
cantidad de cuestiones en cuanto, a cuando son tickets, son facturas, que nos
inducen a pensar que no es suficiente la transparencia o que no hay transparencia
en muchas facturas. Lo hemos visto en distintas ocasiones y tendremos ocasión,
incluso de probarlo y lo que queremos es que no haya género de duda en para qué
se utilizan esos fondos y que el ciudadano sepa y esté informado en qué se gasta
su dinero que mucho trabajo le cuesta obviamente aportar a las arcas municipales.
Hemos puesto algunos ejemplos en plenos anteriores, viendo facturas que por
mucho que se empeñen ustedes en explicar, al final no aparece donde tiene que
aparecer y donde nosotros vamos a verlo y no consta ese gasto, como dice, quien
tiene que decirlo que es el Tribunal de Cuentas y quien tiene fiscalizar esas
cuestiones a través de normas que hay y leyes.
Mire, lo dijimos aquí hace poco, pero es que seguimos mirando y nos encontramos
con cuarenta y tantos tickets que están en las mismas condiciones, que ni se sabe,
con quién se ha comido, cómo, la finalidad del gasto y una serie de cosas que
creemos que no son transparentes y por eso lo que queremos de una vez por
todas, que el criterio del Tribunal de Cuentas se tenga en cuenta, que para eso
está. Y dice lo que dice, ya lo he explicado aquí muchas veces, que en la agenda
tiene que aparecer a dónde va cualquier miembro del gobierno, tiene que aparecer
para qué se realiza el gasto, el objetivo del gasto, con quién come o con quién viaja
y tiene que poner el nombre y no los encontramos, por mucho que queramos no los
encontramos. Se ve un ticket y se ponen cosas ahí, que no entendemos que haya
transparencia.
Mire, el dinero público, al margen que tengo una partida presupuestaria, no se
puede gastar a discreción y como le dé la gana a la Alcaldía o a quien le parezca.
Tiene que someterse a una fiscalización y a lo que dice el Tribunal de Cuentas y
aquí tenemos la sensación, no la certeza en muchos casos, que no se hace así y
queremos que de una vez por todas se tome conciencia en este Pleno y apoye esta
moción para que se obligue a los miembros del Gobierno a dar cumplida cuenta de
con quién come, con quién viajan, con quién bailan o con quién toman una copa,
nos da igual quien sea y sabemos lo nombres y no aparecen.
Por lo tanto, esperemos que se tome conciencia de eso y que el Gobierno dé
cumplida cuenta de los gastos que hace porque es su obligación, porque además lo
dice el Tribunal de Cuentas, y no vaya a su libre albedrio, gastando el dinero que le
parezca sin justificar. Muchas veces se puede hasta comer pero es que el problema
no es que se coma o no se coma, el problema es que encima he comido con fulano
o con mengano, pero tiene que haber ahí una correspondencia con que ese gasto
beneficia a los ciudadanos, porque puede comer usted con el ministro pero a lo
mejor están hablando ustedes del sexo de los ángeles, tendrá que decirle porqué
proyecto, porqué, cómo y de qué manera y tenemos que saberlo y a partir de aquí,
pues evidentemente, queremos que vaya por ahí.
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Hay otra moción que se trata de un acuerdo político para equiparar el IBI con otros
municipios de nuestro entorno. Por mucho que diga el Sr. Brinquis no está
equiparado y mire, aquí el Sr. Fran Belver ha dicho que nosotros estábamos
engañando y no es cierto, lo hemos comprobado otra vez lo que usted decía. Es
que claro, aquí sí es verdad que no se cobra esa tasa, pero es que hay muchos
municipios, los mismos que yo he puesto aquí como referencia que tampoco. Sí
que se cobra la misma tasa que aquí que es la de…, pues mire, se lo puedo decir,
Cornellà, tasa para la recogida de residuos comerciales, industriales y tal y cual.
Igual que aquí, igual que aquí. No tiene nada que ver con que no se pague el IBI
residencial. El Prat, igual.
Hay una serie de municipios que no la cobran y sigue estando más bajo y mire yo le
he puesto aquí un documento donde dice las diferencias que hay con estos
municipios de nuestro entorno. Estamos muy por encima de muchos municipios, de
la mayoría de municipios de nuestro entorno y no lo quieren admitir y está reflejado
en los gráficos por eso os los he llevado. Mire, aún, en algunos municipios que se
cobra el IBI aparte, hemos hecho el cálculo, lo acabamos de hacer y nos sale
todavía que aquí cobramos más, no hay tanta diferencia, aún nos sale, Sr. Fran
Belver, no haga usted.., no hombre, yo estoy dispuesto a hablar, sentarme con
usted para explicárselo y que lo vea, pero claro, es muy fácil decir ahí, sin saber, sin
tener números en la mano, como los tengo yo, que no es así y poner tuits como han
puesto ahí, diciendo que estamos engañando, que si fake o no fake.
Hemos dicho la verdad, podemos equivocarnos, podemos cometer un error, pero
hemos dicho la verdad en conciencia. Mire, lo que no es de recibo es que nosotros
vamos a poner aquí que se baje un 10% porque lo llevamos en nuestro programa y
es asumible porque aún con eso, estaremos muy poquito por encima de Barcelona
y cuando hablamos de Barcelona, Barcelona tiene unas clases en Pedralbes y tal,
que suben mucho el IBI, no se puede comparar los pisos de Barcelona que también
hay barrios humildes, muchos, pero en el conjunto sale lo que sale y usted lo sabe,
entonces no comparemos porque aquí hay pocos Pedralbes, aquí no hay
mansiones que valgan, cinco, seis, ocho y diez millones de euros y eso también se
va a la tasa media, ¿me entiende?, y entonces usted me dice, no, es que resulta
que el porcentaje del valor catastral es más bajo. Pero claro, usted le mete un
meneo al tipo que no veas, que al final haciendo la ecuación que hay que hacer,
que son los números que ha hecho Ciudadanos, sale lo que sale, que somos el
municipio de todo el entorno más caro y ya puede usted ponerse de rodillas aquí
hoy que usted me lo diga, que no pretendo que usted lo haga, eso, por supuesto,
que no me lo voy a creer. Porque nosotros trabajamos y es lo que nos dice, los
técnicos, los asesores, o ¿todos estamos equivocados?, ¿no será que ustedes no
quieren reconocer que están más altos, no será que no les interesa?
Y sobre todo, lo que cabrea mucho, es pensar que encima dicen que hay superávit
y lo vuelvo a decir, mire yo cuando quiera me siento con usted tranquilamente,
hablamos y vemos dónde usted tiene una parte de razón y yo tengo, en este caso,
más parte de razón, porque lo estoy constatando cada día, sí, sí, ya lo digo así,
porque estoy convencido, Sr. Brinquis, lo que hay que hacer es aligerar un poco el
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cargo que les hicimos durante los años de la crisis más potente a nuestros
ciudadanos y el IBI es de justicia que aquí se baje, teniendo en cuenta que este
Ayuntamiento, además, no pasa por apuros económicos, teniendo en cuenta que se
presume de superávit y teniendo en cuenta que tenemos pisos muy humildes. La
frase típica que se comenta por la ciudad “pisos de pobre con impuestos de ricos”.
Por favor, bajen el IBI que se lo van a agradecer. Y no hagan lo que han hecho esta
vez, no esperen a bajarlo cuando hayan pasado otros cuatro años de mandato, si
es que ustedes gobiernan, que lo dudo, pero en cualquier caso, esa posibilidad
cabe en democracia.
Ya les garantizo que si nosotros gobernamos esta ciudad, lo primero que
tomaremos será esa medida y algunas más que hemos reivindicado aquí, a lo largo
de este mandato, el IBI, los libros de texto, las residencias para personas mayores,
todas esas cosas que ustedes dicen que van a hacer pero hacen convenios pero
que nunca vienen, nosotros nos pondremos manos a la obra. Pero esto sí que está
en nuestras manos hacerlo con carácter inmediato, el primer día, si gobierna
Ciudadanos, este Ayuntamiento, estará tomando esas medidas, bajando el IBI,
poniendo los libros para estos niños que no pueden sus padres comprarlos porque
no saben si atender a la cesta de la compra, a pagar el recibo de la luz o del gas y
lo haremos.
Y yo les pido que hagan ese esfuerzo porque, al final, también se lo van agradecer
los vecinos y eso no será malo para ustedes, por qué se resisten, si las arcas
municipales de este Ayuntamiento, por suerte y también pueden tener ustedes
algún mérito, no se lo quito, están saneadas, pero claro, con esas políticas que no
son de izquierdas, no vamos a ningún sitio.
Queremos políticas de orden social, de calado social, que atiendan a los vecinos y
vecinas de esta ciudad, en la precariedad que tienen y eso, Ciudadanos, lo va a
hacer y ustedes no lo están haciendo. ¿Saben por qué tienen superávit?,
precisamente, por eso, ¿pero de dónde sale el superàvit?, del bolsillo de los que
más necesitan ese dinero en su casa y eso duele mucho, molesta.
Yo no quiero dar lecciones a ustedes, como les he dicho muchas veces, pero no me
queda más remedio que decirlo, porque no hacen ni caso. El tema de las funerarias
es lamentable que a usted le han metido quinientos mil euros de multa por saltarse
la Ley de la competencia, para esquilmar los bolsillos de los ciudadanos, en un
momento de los peores que hay, el más luctuoso, enterrar a su ser querido.
El tema del IBI clama el cielo y como éste, hay un montón de ejemplos, se lo he
dicho muchas veces, hagan el favor, hombre, retomen la conciencia social que
nunca debían de haber perdido y cuando hablen ustedes, calificando a algunos de
derechas y ustedes son la izquierda, dese cuenta, hay un dicho que dice, “por sus
hechos los conoceréis” y efectivamente, eso, al final, hay que tenerlo en cuenta,
hay que ver lo qué se hace en el Gobierno. Muchas gracias.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín, a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza, i a
continuació a la resta de representants dels grups.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Empezaré a comentar la de gastos protocolarios de los miembros del
Consistorio. Aclararles que ninguno de nosotros disponemos de tarjetas black, que
aquí se pasa ticket de cualquier gasto que pueda ser relevante de una
representación municipal y que va acompañado de un informe y que todo ello se
fiscaliza. Hagan el favor de no dudar de los órganos de fiscalización de la casa,
porque fiscalizarse, se fiscaliza. Pese a ello, les votaré a favor porque yo no pongo
en duda el trabajo de la organización. Sí que les aclaro, por otro lado, que referente
a las agendas, no violaremos la ley de protección de datos.
Sobre la moción 22, yo creo que lo han dejado bastante claro los tenientes de
alcalde, cómo se calcula el IBI y cómo se cobra en esta ciudad. Sobran las
palabras, quien no quiere escuchar, pues que no escuche, no voy a entrar en el
contenido pero sí en la formas. Referente al segundo acuerdo, piden ustedes un
cambio de la ordenanza fiscal, dado que las hemos aprobado en este mismo Pleno,
les invito a presentar alegaciones a la misma y referente al primer acuerdo en el
que proponen comprometer al gobierno que resulte de las próximas elecciones
municipales, a un acuerdo de este Pleno, no me parece nada justo tener ya ese
compromiso previo, justo antes de las elecciones.
Ustedes están comprometiendo una decisión a cuatro años vista, con lo cual, yo lo
que les propongo es que dado que esto tiene un interés propagandístico electoral,
pues que lo metan ustedes en su programa electoral y no lo traigan aquí en forma
de moción porque ahora no pinta nada. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias Alcaldesa. Votaré a favor de la moción 21 y en la moción 22, yo, mire,
Sr. Miguel García, le compro el argumento, usted no miente, pero le han informado
muy mal porque aquí, los que tienen la información se la pueden facilitar y le
pueden dar el coeficiente que hay comparativamente, que es porque ustedes sólo
han tomado una línea que es el coeficiente que se le aplica al valor catastral de los
pisos y de las viviendas. Faltan otros datos en ese cálculo, usted, el informe que ha
presentado es de verdad, es cierto, usted no ha mentido, pero ha obviado parte de
las variables que hacen que el IBI se calcule y en eso es donde radica la diferencia
y en eso es lo que le han estado explicando. El valor catastral en los municipios de
nuestro alrededor ha sido revisado más frecuentemente con lo cual, ese valor
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catastral es más alto, pues entonces para equiparar ese ingreso usted tiene que
aplicarle un variable superior, es que no hay otra forma de hacer.
Nosotros venimos aquí, Ciudadanos propone y propone, priorizar solares, libros
gratuitos, residencias para la gente mayor, gratuidad de un montón de tasas y
ustedes también proponen bajar el IBI y además no pasar el techo de gasto. A mí lo
que me gustaría que me explicasen cómo hacen esa ecuación, yo, al resultado de
esa ecuación le llamo populismo. Gracias.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
En relació a la primera, la 21 sobre la transparència de les despeses d’atenció
protocol·lària, votarem a favor, posant l’accent no només en la transparència de
l’obligatòria rendició de comptes dels diners públics, també especialment, en com
aquesta transparència és una eina de control, en sí mateixa, per tal de dissuadir als
càrrecs electes, d’abonar sota aquest concepte, tan laxa com generalista, de
despeses protocol·làries, algunes activitats que no encaixarien com d’àmbit
municipal o d’interès per a la ciutadania de la pròpia ciutat.
Recordem de nou que aquesta manca de transparència de les despeses de l’equip
de Govern municipal, és semblant a la manca de voluntat política durant tota
aquesta legislatura, per a que tots els grups municipals haguem de rendir comptes
sobre com i en què ens gastem les aportacions econòmiques rebudes des d’aquest
consistori. En 40 anys, recordem, un altre cop, cap factura per justificar imports que
ara mateix sumem milions d’euros.
Sobre la 22, és una realitat per equiparar l’IBI de L’Hospitalet amb els municipis del
nostre entorn, és una realitat que el tipus de gravamen suportat per les veïnes de
L’Hospitalet es troba per sobre de la mitjana, pel que fa a l’IBI, en relació també al
d’altres municipis de l’entorn. Però tampoc no podem obviar que es tracta de
l’impost municipal directe que aporta la major recaptació, suportant més del 60%
dels ingressos municipals totals i per tant, suportant gran part de la despesa de
serveis.
Cal recordar que no només hem de relacionar l’IBI amb la renda per càpita, si no
també, amb la necessitat de serveis socials i la qualitat dels serveis públics, entre
d’altres. Per tant, creiem que aquesta càrrega impositiva i aquest nivell d’ingressos
és necessari, però al nostre entendre, es troba mal gestionat, mal redistribuït, per
falta de valentia política.
Estaríem a favor d’aquesta moció si s’hagués plantejat com una equiparació amb
els tipus de gravàmens de les ciutats properes o a la seva mitjana, per a les rendes
baixes i no de forma lineal i si aquesta reducció d’ingressos hagués anat
acompanyada d’una mesura per incrementar el tipus de gravamen a les rendes
altes, als propietaris, per exemple, als propietaris i propietàries de pisos buits, als
multipropietaris o als pisos propietat d’entitats jurídiques, com ara les entitats
financeres. De la mateixa manera, també es podria compensar incrementant el
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tipus als immobles d’usos no residencials o especials, com ara, hotels, grans
superfícies comercials, Ciutat de la Justícia i la Fira de Barcelona, entre d’altres.
En canvi, només plantegen una reducció lineal sense explicar com suplirien aquesta
reducció d’ingressos o en quina despesa retallarien per compensar la reducció
d’ingressos, per aquesta raó votarem en contra de la proposta. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la primera de les mocions, la número 21 per una qüestió de que sempre
hem dit de transparència, la votarem que sí, sense entrar massa en el fons de
certes asseveracions que ens fan. Jo crec que és positiu posar en valor la
transparència, però hi ha vegades que el fons de certes mocions prejutjar o jutjar si
un ho ha fet malament abans de fer-ho. Jo crec que si el que volem és
transparència, doncs, votem transparència i en quant a la gent, es revisin els
comptes de tothom, llavors parlem de si ho has fet bé o malament i no prejutjar
abans de fer-ho, que és potser el fons, a vegades de les mocions i no el títol que
inicia la moció.
En quant al tema de la moció per un acord polític per equiparar l’IBI de L’Hospitalet
amb els municipis del nostre entorn, nosaltres, bé, som, des del Partit Demòcrata i
ho portàvem en el nostre programa electoral, uns ferms defensor de baixar l’IBI,
respecte d’aquella situació que es va produir, però aquí, jo crec que es barregen
molts conceptes que no venen a definir ni a interpretar bé el què és l’IBI, el què és
una revisió cadastral o no, hi ha diferents temes, i aquí se’ns parla al final de quina
és la decisió de per què no, d’aquest 10% que al final és al programa electoral d’un
partit.
Jo crec que hem de parlar. Jo, en aquesta moció ens abstindrem, som uns ferms
defensor de rebaixar l’IBI, en tant en quant, també siguem possibilistes amb el
pressupost de l’Ajuntament, perquè com aquí bé s’ha dit, i molta gent fa populisme,
el què és públic, no és gratuït i a vegades fem populisme amb això, es a dir, sí als
serveis públics, però que ningú cregui que quan utilitza la paraula públic, les coses
són gratuïtes. Totes aquestes coses costen diners, pagades pels impostos dels
contribuents hospitalencs, evidentment que sí i la capacitat de gestió que té un
equip de govern és fer això, redistribuir aquests impostos amb les coses públiques.
Però no ens omplim la boca, perquè moltes vegades crec que hi ha molta gent que
ho fa, més que amb populisme amb altres idees, és que lo públic no és gratuït, tot
costa diners i aquests diners es recapten amb els impostos. En el cas que ens
ocupa, l’IBI un impost municipal en el qual és una gran part, de les més grans parts,
del pressupost d’aquest Ajuntament. Per tant, nosaltres, repeteixo, ja ho vam dir en
el seu dia i ho vam portar en el programa i hem presentat mocions en aquest sentit,
de rebaixar l’IBI, crec que s’ha de parlar també d’aquest contrast, no comparar-ho
amb les poblacions del costat, si no comparar-ho amb nosaltres i veure aquesta
revisió cadastral que en el seu dia no es va fer, si s’ha de fer, el què significa i com
significa i quin tipus de gravamen li aplicarem desprès d’aquesta revisió per tenir el
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valor que hem de tenir i centrant-nos en aquest tema i com també criticar que no
crec que la millor forma de reduir aquest 2% que ha fet l’equip de govern, sigui de la
manera que ho ha fet, ja ho hem criticat varies vegades, no aquest 2%, fer-ho en
aquest tram final i en aquest últim any, un any i mig, crec que no era la forma
procedent de fer-ho, si no que jo crec que hagués sigut millor repartir-ho en tota la
legislatura.
Salvant la distància que al primer any no es va fer, vam tenir tres anys i vam fer
parada, arrancada, parada, arrancada, crec que no és la forma de fer-ho perquè la
gent interpreti que hi ha aquesta, per a nosaltres, insuficient reducció però que
hagués estat més lògic fer-la progressivament durant el mandat i no aplicar, o sigui,
aquest 2% a l’1 ½ % en l’últim any.
Torno a repetir, ens abstenim perquè creiem que el què s’ha de resoldre en aquest
ajuntament és aquesta, si fem o no fem aquesta revisió cadastral, si la fem desprès
com ho apliquem i ser més agosarats amb la rebaixa d’aquest IBI, nosaltres creiem
que el 2% és insuficient, potser, el 10% és excessiu i hem de trobar un equilibri en
tot això.
Nosaltres, en el seu dia, proposàvem, crec que era un 8% i, torno a repetir, no és
qüestió de que nosaltres proposem el 10, vostès proposin el 10, el 8, uns el 10 i uns
altres... sinó fem o no fem, parlem de fer o no fer aquesta revisió cadastral de tot el
què significa, potser, també, les taxes d’escombraries que estiguin incloses
confonen a certa gent amb què és l’IBI i la separació d’això, i potser, hauríem
d’explicar-ho tot millor, però torno a repetir, ens abstenim perquè creiem que la
moció, com a tal, no és una moció que tingui una finalitat en conseqüència per a la
gent de L’Hospitalet.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 21, per fer efectiva la transparència de les despeses protocol·làries,
des d’Esquerra sempre hem defensat un ajuntament amb parets de vidre. Creiem
que la transparència no és només un valor, si no, que ha de ser una obligació per a
l’administració i per aquells que en formen part, i ho hem fet juntament amb altres
grups defensant la necessitat de fiscalitzar, per exemple, les despeses dels grups
municipals amb l’intent d’obstrucció, dilació, d’altres grups i seguim esperant que
això es pugui fer abans que no acabi aquest mandat.
Veiem bé que des de la Intervenció s’estableixi un procediment o recomanació per
tal de retre comptes i fiscalitzar amb transparència les despeses protocol·làries i de
representació i volem recordar que a l’octubre del 2015, en aquest Ple, es va
aprovar una proposta d’Esquerra Republicana per elaborar un codi ètic i de
conducta.
En aquella moció, aprovada per unanimitat, s’acordava crear una comissió formada
pel govern municipal, els grups municipals, representants del treballadors i
treballadores municipals i entitats del consell de ciutat i que aquest codi ètic fos
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aprovat i d’aplicació obligatòria, com a màxim, abans d’un any. Des del 2015, han
passat tres anys i seguim esperant. Creiem que si això s’hagués fet, podríem haver
plantejat qüestions com aquesta sobre transparència en les despeses
protocol·làries i de representació amb un codi ètic i de conducta que anés molt més
enllà d’una ordenança de transparència.
Estem segurs que el grup de Ciudadanos coincideix i està d’acord que és
perfectament compatible i pertinent l’ordenança de transparència amb l’elaboració
d’aquest codi ètic que ja vam aprovar per unanimitat. Instem, per això, de nou al
govern municipal a ser més transparents i també a complir amb les mocions que
s’aproven en aquest Ple.
Sobre la moció 22, sobre l’acord polític per equiparar l’IBI de L’Hospitalet amb els
municipis dels nostre entorn, en el mandat anterior, l’IBI es va incrementar de
manera significativa. Des del 2015, no s’ha tornat a incrementar ni per la via de les
bases ni per la via del tipus impositiu, gràcies a una proposta d’Esquerra vam
aconseguir congelar l’increment a l’any 2016 i vam assolir l’acord per poder rebaixar
l’IBI al 2% en el període 2017-2019.
Cal tenir en compte que l’IBI és un impost cabdal per les finances municipals i que
garanteix l’estabilitat dels ingressos municipals ja que és més sensible als cicles
econòmics. És, a més, un impost amb un fort component regressiu i molt rígid degut
a les limitacions de la Llei d’Hisendes Locals, malgrat tot, no ens sembla gaire
responsable i sí una mica populista, demanar rebaixes si no van acompanyades
d’un acord més ampli, que tingui en compte, que els comptes públics són com deia
aquell, “una manta corta que si te tapas los pies te descubres la cabeza y si te
tapas la cabeza te descubres los pies”. Si demanes rebaixar impostos cal indicar
d’on trauràs allò que deixes d’ingressar o què vols retallar. Aquí no funciona el
mantra de que més impostos equival a un augment o a major eficàcia en la
recaptació. L’IBI és l’exemple perfecte d’inelasticitat, rebaixar-ho no farà que
augmentin els pisos que tenim a L’Hospitalet.
Com deia abans, la rebaixa del 2% acordada amb Esquerra, anava acompanyada
amb la proposta d’incrementar, per exemple, l’IBI especial al 20% per tal de
compensar la rebaixa a la ciutadania i incloïa també, bonificacions i ajudes. Perquè
responsabilitat no és fer rebaixes lineals i mecàniques d’impostos perquè això no és
just. Una fiscalitat justa és una fiscalitat progressiva, un IBI més just no ho és si no
contempla bonificacions, per exemple, per corregir el seu caràcter regressiu.
Bonificacions per aquelles famílies amb menor capacitat econòmica, amb rendes
baixes o amb situacions socio-econòmiques especials, com la condició de famílies
nombroses o monoparentals que requereixin aquestes ajudes.
Llavors, nosaltres, d’aquesta moció ens abstindrem perquè creiem que una
proposta així mereix un acord molt més profund, més treballat que no a través d’una
moció i que es tingui en compte aquesta compensació de la rebaixa dels ingressos i
una política fiscal més progressiva amb bonificacions i ajudes per a les famílies.
Moltes gràcies.
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SRA. SECRETÀRIA
Perdó el posicionament de la número 21, si us plau.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
La 21, a favor.

SR. PEDRO ALONSO (PP)
A favor de les dues mocions.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Analitzant la proposta de la 21, entenem que el tema de l’agenda, el que hem
revisat nosaltres, sembla que és que està recollit, no se si en tot el detall que hauria
de ser. Creiem que també es fa el tema de les comissions, de les subvencions i
demés que es demana que es compleixi, en tot cas, els elements que ens demana
la moció de millorar la transparència, la profunditat de la informació i demés, això jo
crec que és un element que es pot assumir des del punt de vista del govern. Tot i
això, creiem que hi ha elements que no ens acaben de quadrar, és un debat, ara
estem en els processos preelectorals, tot i això, compartim part del què diu la
moció, ens abstindrem en aquesta.
Sobre la 22, entenem que és un tema recurrent, nosaltres ho hem portat, també en
aquest Ple, hi ha motius per demanar una baixada important, sobre tot, de la trampa
feta al 2014, pel Sr. Montoro, aquella pujada generalitzada, del 10%, envaint
l’autonomia municipal i sense cercar un debat real amb el municipalisme del que
suposava, precisament, per les arques municipals o millor dit per les finances de les
famílies.
Entenem que és un debat que es pot anar de les mans, creiem que no pot haver un
debat sense ingressos que valori una baixada d’impostos sense que es
complementi amb una compensació d’aquests ingressos. Nosaltres parlem de
justícia i progressivitat fiscal, el que no volem és no pagar impostos, o que no hagi
una redistribució de la riquesa, hem de pagar impostos, necessitem serveis públics,
polítiques públiques, polítiques actives de foment de l’ocupació, o per exemple,
canviar el model energètic.
Recordem que l’IBI que és un impost estatal que es gestiona de manera compartida
amb els ajuntaments, grava la propietat i no té en compte la renta de la propietat i
que en gran mesura el defineix l’Estat. Per lo tant, tot i que sigui la recaptació
municipal i ha un cert marge sobre el coeficient, les bonificacions i les exempcions.
Tampoc podem obviar el què hem comentat en un anterior punt, no podem o
hauríem de fer un debat seré sobre com afrontem la separació d’aquest impost, per
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ser o parlar amb més propietat de què és l’IBI, què és l’impost de recollida de
brossa i treballar precisament amb bonificacions o exempcions en aquestes dos
línies.
Jo crec que d’aquesta manera, podríem parlar amb més força des del punt de vista,
de la proposta política de parlar d’aquesta rebaixa, nosaltres la veuríem
acompanyada, en tot cas, i recordem que va ser una proposta d’aquest grup que se
separés l’IBI residencial de l’IBI d’usos econòmics, això seria, jo crec que la mesura
més adient, si es fa una rebaixa de l’IBI residencial s’hauria de pujar o cercar una
fórmula que complementés els ingressos per altra banda.
Per lo tant, aquests elements que nosaltres creiem que poden tenir elements
positius fa falta un debat més seré, creiem que falta elements de com
complementar aquesta baixada d’impostos i per aquests motius, nosaltres, votarem
en contra d’aquesta moció. Gràcies.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción número 22, destacaremos que a la
hora de presentarla se obvia algo tan esencial para determinar el IBI, como es el
valor catastral. Por cierto, valor que no depende del ayuntamiento si no del Catastro
que depende del gobierno central. Y el valor catastral es el valor administrativo del
inmueble que se aproxima al 50% del valor real del inmueble y dato todavía más
importante para esta moción, cada municipio tiene valores catastrales diferentes,
cosa que obvian de manera voluntaria.
Hablar en una moción sólo del tipo de gravamen, sin hablar del valor catastral como
mínimo es engañar si no manipular a la ciudadanía. Vayamos al epicentro de la
cuestión, cuál es o lo que creo que ustedes pretenden con esta moción, cuál es el
recibo medio de cada uno de los municipios en los cuales ustedes hablan del tipo
de gravamen y resulta que cuanto más bajo es el tipo de gravamen más IBI se
paga. Curioso ¿verdad, Sr. García?, a lo mejor es que lo que quiere es engañarnos.
Hospitalet, tipo de gravamen, lo ha puesto en el gráfico que por cierto me ha
entregado, sí, 0,83; cuota media 403 euros de IBI. Castelldefels, el tipo de
gravamen que me ha presentado en el gráfico que es el más bajo del gráfico 0,4;
cuota media 559 euros, pues tendría que ser al revés, Sr. García, es que
seguramente los datos son para manipular, porque sólo habla del tipo no habla del
valor catastral.
Por tanto, la conclusión a la que llegaríamos con su información, es que si bajamos
el tipo, como ustedes piden, subiremos el IBI, por lo tanto, malos argumentos. Otra
información que aportan, la renta media per cápita. Si lo que ustedes quieren es
aportar más información, deberían de aportar la presión fiscal en el municipio de
L’Hospitalet, pero no lo hacen porque de nuevo no le cuadran los números.
Presión fiscal, usted me ha entregado el cuadro, pues mire, yo le enseño otro
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cuadro que habla de la presión fiscal de los municipios de España y los de
Cataluña. Aquí ve la línea roja, es la media de la presión fiscal de todos los
impuestos directos e indirectos que pagan los ciudadanos de los municipios.
L’Hospitalet es el primero de arriba, podrá comprobar que está bien marcadito para
que lo pueda ver, está bastante por debajo de la media. Por lo tanto, Sr. García,
deje de engañarnos y deje de manipular a la ciudadanía, esto de los “fake news”
que usted muy bien sabe hacer.
En el gráfico pueden ver que estamos muy por debajo de la media como
comentaba y aquí deberíamos hablar también del impuesto de las basuras, como
ha comentado antes el Sr. Belver. En muchos de los municipios de los que habla,
las basuras no están en el recibo del IBI, se paga en otro recibo. En L’Hospitalet, lo
tenemos todo incorporado en ese recibo, por lo tanto, los datos que aportan,
tampoco se pueden comparar. Me he parado, disculpe que le he rallado el
documento que me ha entregado, tenía notas aquí apuntados, pero si no le importa,
le he hecho anotaciones, Castelldefels que es el que tiene el tipo más bajo de
gravamen, la cuota que habíamos dicho que era de 559 euros de IBI, 403 el
ayuntamiento de L’Hospitalet, pero a más a más, hay que sumarle las basuras que
serán una media de unos 100 euros por vivienda. El ayuntamiento de Sabadell,
mire, tiene el IBI más bajo que el ayuntamiento de L’Hospitalet, 393 euros, 10 euros
menos, pero es que las basuras van a parte, tiene que incrementarle unos 100
euros de media al recibo, por lo tanto, otra vez, no le vuelven a cuadrar los
números, Sr. Garcia.
El ayuntamiento de Barcelona que tanto dice que hay pisos de ricos o de pobres,
pero es que el IBI que paga de media el ayuntamiento de Barcelona es de 675
euros, es que hay mucha diferencia con lo que se paga en el ayuntamiento de
L’Hospitalet y por favor, yo le pediría que dejara de hablar de pisos de pobres en la
ciudad de L’Hospitalet, porque yo creo que estigmatiza de manera despectiva a los
ciudadanos de L’Hospitalet, otra vez más, se le denota su talante pues poco de
izquierdas, por lo menos.
El objetivo de su moción no es hacer un acuerdo político para equiparar el IBI de
L’Hospitalet con los municipios del entorno, el objetivo es argumentar, de manera
sesgada y fraudulenta que el recibo del IBI en la ciudad de L’Hospitalet es elevado
y desproporcionado con respecto a los municipios de su entorno, cosa que es
rotundamente falsa, ante la manipulación de los datos del IBI que se expone en la
moción, no la podemos votar a favor y sólo recordarle que por los hechos se le
conocerán, pues aplíqueselo, me parece que usted, en el Pleno, el compañero de
Esquerra lo ha comentado varias veces, en las intervenciones, usted comprometió
en este Pleno que daría una cuota a la Cruz Roja de lo que cobraba como regidor,
pues a ver si es verdad que lo hace. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo respecto de la moción anterior, respecto de la moción
número 21. Miren, yo porque cuando hablamos de algunas cosas creo que son
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especialmente sensibles para el público en general, quiero hacerlo, intentar como
mínimo, hacerlo de manera clara.
Miren, ustedes hablan aquí de hacer efectiva la transparencia en los gastos de
atención protocolaria. Transparencia, toda, ¿ustedes conocen muchos
ayuntamientos en que a través de la página web del ayuntamiento, se pueda entrar
y ver todos los gastos?, porque en este sí, en este ayuntamiento, a través de la
página web, se pueden ver todos los gastos de atenciones protocolarias que hace
el gobierno municipal, todos, eso creo yo que es transparencia.
Ustedes, perdonen, ¿lo hacemos como es habitual?, vale. Ustedes plantean el
drama de las cuentas municipales y de la falta de transparencia. Miren, yo digo para
la magnitud de la tragedia. Cuando ustedes hablan de gastos de protocolo, que si
las comidas, que si aquí, que si allá, del conjunto del gobierno municipal en el año
2017, que es la cuenta general que hemos aprobado hace un par de horas, han
sido seis mil ciento treinta y dos euros, yo digo por poner la magnitud de la tragedia.
Si le añadimos todo el tema de viajes, comisiones de servicios en temas de
representación o de acudir a otras instituciones, a reuniones en los ministerios o a
reunir con otras ciudades donde participamos en diferentes foros, a eso hay que
añadirle diez mil euros, en total, dieciséis mil ciento treinta dos euros.
Para que se hagan una idea, el 0,0064 % del presupuesto municipal. Lo digo para
que sepamos de lo que estamos hablando. Los señores de Ciudadanos están
preocupados por el 0,0064 % del presupuesto municipal, porque en la cuenta
general no habla de ninguna otra cosa, no le preocupan los contratos, no le
preocupa ninguna otra cuestión. Miren, en este ayuntamiento, por desgracia, ya
hemos tenido otros grupos municipales que se han obsesionado con este tema que
es una manera fácil, les parece una manera populista de acercarse a la gente y
ahora supongo empezar a hacer, bueno, antes no se podía porque no existían,
tuits, facebook y panfletos diciendo, “el ayuntamiento aquí son una panda de
zampabollos”, oigan, seamos serios, 0,0064% del presupuesto. Que si lo queremos
hacer porque lo pagamos entre todos, que sale de los impuestos municipales y es
de todos los ciudadanos que sepamos que eso es 0,0064 euros por ciudadano, al
año. Esa es la dimensión de lo que estamos hablando.
En cuanto a transparencia que es lo que a ustedes parece que tanto le preocupa,
insistirles, está en la web municipal, se puede acceder a todos los gastos, nuestra
agenda es pública y ustedes dicen, “no pero en la agenda no está todo”. Miren,
seguramente tienen razón, ya les doy el beneficio de la duda, seguramente hay
miembros del gobierno y empezando, si quieren, por mí mismo, que seguro que
alguna de las actividades que yo hago que no acaba reflejada en la agenda pública.
Si pensáramos que el trabajo que hacen ustedes es todo el que hay en la agenda,
tendríamos un problema. Porque supongo que ustedes han visto sus agendas, no
hay nada, con lo cual, es como si yo ahora, estuviera aquí diciendo que los ingresos
que tienen los concejales que no tienen plena dedicación, yo dijera, no, esos
ingresos es por las cinco o por las seis horas que vienen al Pleno, eso sería
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absolutamente injusto, si yo ahora dijera que un concejal, el Sr. Jesús Amadeo que
no tiene dedicación, el cobra una dieta por asistencia a este Pleno, si yo dijera que
ese dinero que él cobra es por las cinco horas y que no hace nada más en todo el
mes, ¿verdad que sería un demagogo y un injusto? Yo no pienso decirlo, ustedes
están diciendo lo contrario, seamos justos y seamos equilibrados.
Miren, este ayuntamiento, lo que destina a gastos de protocolo y representación es
obsceno, pero es obsceno por ridículo y les invito a hacer comparaciones con quien
quieran, con quien ustedes quieran, con lo cual, oigan, no hagamos de lo que no es
problema, un problema y parece que ese sea el problema. ¿De verdad, ustedes
creen que ese es el problema?, nosotros pensamos que no. Votaremos a favor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Aquí, no se trata del 000, si no de las actitudes de transparencia y no es cierto, pero
mire, ya que quería usted que pusiéramos las comparaciones. Parece que a
ustedes los gastos de protocolo le parecen algo insólito, esto no, 00,00, pero
estamos hablando de que ustedes tienen cincuenta y cinco mil novecientos y pico
de euros presupuestados para estos gastos de protocolo, de los cuales se comen
ustedes y les parece poco, entre unas cosas y otras, dice usted que seis mil y pico,
bueno se comen ustedes bastante dinero, mucho más que otros ayuntamientos.
Comparativamente, el Ayuntamiento de L’Hospitalet, creo que tiene mucho menos
habitantes que el de Madrid, verdad?, pues fíjese usted, tienen ustedes
prácticamente los mismos gastos, el presupuesto de gasto de asuntos de
atenciones protocolarias, y fíjese son tres millones y pico de habitantes contra dos
cincuenta y tanto mil, ¿vale?. La Alcaldesa de L’Hospitalet, pasó en tickets de
comida o cena a cargo del Ayuntamiento por un valor de cuatro mil ochocientos
diecinueve euros, el año pasado. La Alcaldesa de Madrid cero euros, es que de
hecho todo el Ayuntamiento de Madrid, municipio de más de tres millones de
habitantes y con veintiún distritos, todo el Ayuntamiento de Madrid pasó menos de
la mitad de las comidas que pasó la señora Alcaldesa aquí sola, todos en conjunto,
fíjense ya que quería usted comparaciones, hay le va a usted una. Como este, hay
un montón, por lo tanto, no presuma, sí, sí, eso está ahí, se puede ver, hombre,
mírenlo.
Mire, se trata de actitudes, se trata de que cuando se vaya a dormir a un hotel, por
ejemplo, no sea un hotel de cinco estrellas lujo, porque está tipificado lo que puede
cobrar por eso, la señora Alcaldesa o cualquier miembro, los del nivel 1, nivel 2,
nivel 3, son ochenta y un mil y pico de euros y aparecen facturas de cuatrocientos
cuarenta mil euros por dormir una noche en un hotel, perdón, cuatrocientos
cuarenta, le quito el mil, hombre, porque eso ya sería..., esto ya no hay, esto ya no
existen, bueno, en definitiva, hoteles de lujo, pues mire, usted podrá decir lo que
quiera, pero eso es lo que aparece en la documentación que vemos y nos parece
obsceno, eso sí que es obsceno. Cuando luego decimos que no se les pude paga
los libros, o sea, a un chico que sus padres no pueden pagárselos porque no hay
dinero, que de dónde lo vamos a sacar.
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Mire, como esta, cuarenta, nosotros no hacemos esto, como dicen ustedes, por
populismo, es que nos sale del alma, lo llevamos haciendo desde el mandato, si lo
hiciéramos ahora al final, podrían decir, claro llegan las elecciones, pero eso son
prácticas de ustedes, no nuestras. Estar ahorrándose subir el IBI, bajar el IBI,
perdón, durante estos años pasados y ahora de golpe, hay que poner en verde el
0,5 que correspondía el mes pasado, el uno y medio, claro, mire, señor Brinquis,
que no vuelva usted a enredar más con el tema del valor catastral, que al final, es
aquello de querer marear la perdiz. En definitiva, y usted ha puesto un ejemplo de
Sabadell, se lo digo yo, lo ha puesto como un ejemplo de que no era, no teníamos
razón. Mire, Sabadell, sumado lo que usted dice, el recibo de la basura, paga
doscientos sesenta y dos euros, la media por habitante de contribución, sí, ¿sabe lo
que paga el de L'Hospitalet?, pues paga todavía más, se lo he dicho antes, o sea
que al final, cuando se suman todas estas…, sí, hombre, sí, es así, cuando usted
da números, por favor, cotéjelos, porque es verdad y no es cierto porque en
muchos municipios se paga lo mismo que aquí, la basura industrial y demás, pero
sumado en algunos casos que hay muy pocos de los que le he puesto ahí, lo que
usted dice, aún da por debajo, o sea, aún pagamos nosotros más.
No es cierto, esos números que usted dice no son ciertos, ustedes sí que mienten,
mienten en las páginas web, es más, no es que mientan, nos ocultan información,
nos vemos negros para que nos den la documentación, sobretodo, en los gastos de
protocolo y algunos grupos aquí les falla un poco el subconsciente porque estamos
hablando de unos gastos de protocolo que no tienen nada ver con los de los
grupos, identifican, no estamos pidiendo eso aquí, que lo de los grupos también
sabemos los que aquí han dado la cara, Esquerra Republicana y la CUP, han
pasado los gastos, han hecho transparencia. No, no, solamente hay unos grupos
que han hecho lo que tienen que hacer Esquerra Republicana, la CUP y nosotros,
los demás no y lo identifican con lo otro. Sr. Monrós, no tenga miedo, si esta moción
no tiene nada que ver con lo que usted identifica. Si usted se compra un televisor
no pasa nada hombre, se compra un televisor a cargo del grupo que no es
inventariable, no pasa nada, al final, no va a ser usted quien le diga “las verdades
del barquero” y mire que lo quiero, Sr. Monrós, mire que lo quiero.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, pues nada, con estos amores. A ver quién quiere intervenir, algú vol
intervenir, no? Sr. Monros?, no és obligatori, eh. Vale, vale, doncs res, no pateixi.
Sr. Brinquis, ¿usted quiere intervenir? Pues venga.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Dividir el recibo del IBI entre el número de habitantes, Sr.
García, de verdad, es la primera vez que lo veo, o sea, inaudito, no sé, es esto de la
economía y los números, que los mezclas para que te salga…, de verdad. Recibo
del IBI, yo quiero que me diga, un ciudadano de Sabadell, el que quiera de
cualquier barrio, su recibo del IBI, cuánto paga por el IBI que es la vivienda, no es la
persona, grava la vivienda, el IBI no tiene nada que ver ni con la riqueza, un recibo
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del IBI del Ayuntamiento de Sabadell y el recibo de basuras y que por favor no lo
compare con lo que cobra, eso no es, hombre y que lo que cobra, y lo que se paga,
el Ayuntamiento de L’Hospitalet, Sr. García, por favor, o sea, le reto a que me
entregue un recibo de IBI más basura de Sabadell que esté por debajo del de
L’Hospitalet. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Un par de cosas. No se preocupe, creo que no estaba incorporado en la moción
que hemos aprobado pero le damos traslado a la Sra. Carmena de la pasión que
usted siente por su gestión en el Ayuntamiento de Madrid. De todas maneras, mire,
se ha tenido que ir a Madrid, no ha encontrado ninguno más, que ya me está bien.
Pero, mire, ya que se va por Madrid a hacer la ruta, a darle las felicitaciones a la
Sra. Carmena, le invito a que haga una cosa más, ya que está por allí, le voy a
invitar para que vaya a cuatro poblaciones, Valdemoro, Villanueva del Pardillo, El
Molar y Arroyomolinos, que son las cuatro poblaciones en las que Ciudadanos tiene
alcalde, en esas cuatro, tres están tocadas o por corrupción o por mala gestión, ya
que va a Madrid, dese una vuelta por allí.

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias. Sra. Secretaria si nos dice el resultado de las mociones.

SRA. SECRETÀRIA
La moció 21, “per fer efectiva la transparència”, ha estat aprovada per 24 vots a
favor i tres abstencions i la moció número 22, “per un acord polític per equiparar
l’IBI de L’Hospitalet”, ha estat rebutjada amb 17 vots en contra, 7 a favor i 3
abstencions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a les mocions d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra UnidaPirates-E.

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 21 i 22; el resultat és el
que figura a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 21.- PARA HACER EFECTIVA LA TRANSPARENCIA EN LOS
GASTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVOS DE LOS
MIEMBROS DEL GOBIERNO.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
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Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni
Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la
REGIDORA i REGIDORS NO ADSCRITS/A, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín i amb 3 vots d’abstenció
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; assistents presents en el moment
de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
VISTO que en el Pleno de octubre de 2017 este Grupo municipal presentó la
moción que ahora se reitera. La moción fue rechazada por el voto contrario del PSC
y los Concejales no adscritos que, presuntamente, forman parte del Gobierno
municipal; la ausencia de los Grupos municipales de ICV-EU-Pirates, ERC, CiU y
CUP-PA, imposibilitó que el Plenario de esta Corporación pudiera valorar el interés
de la moción propuesta, que no era otro que el hacer efectiva la transparencia en
los gastos de atención protocolaria y representativos de los miembros del Gobierno
municipal.
VISTO el Preámbulo de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se manifiesta: “En un
contexto de estado democrático y de derecho, todos los poderes públicos tienen la
legitimidad que les da la participación ciudadana en su configuración (de forma
directa o indirecta), lo cual obliga a dar cuenta a la ciudadanía, de acuerdo con el
principio de responsabilidad, de su actividad y de la gestión de los recursos públicos
que se han puesto a su alcance”.
ATENDIDO que en la referida norma se define la Transparencia como: “La acción
proactiva de la Administración de dar a conocer la información relativa a sus
ámbitos de actuación y sus obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de
la forma que resulte más comprensible para las personas y mediante los
instrumentos de difusión que les permitan un amplio y fácil acceso a los datos y
faciliten su participación en los asuntos públicos” (Artículo 2.a).
La efectividad del principio de transparencia obliga, a este Ayuntamiento, a adoptar
las siguientes actuaciones (art. 6):
a) Difundir la información pública de interés general de forma veraz y objetiva, para
que las personas puedan conocer la actuación y el funcionamiento de la
Administración pública y ejercer el control de dicha actuación.
b) Garantizar que la información a la que se refiere la letra a se difunde de forma
constante y se actualiza permanentemente, con la indicación expresa de la fecha

…/…

147

en que se actualizó por última vez y, si es posible, de la fecha en que ha de volver a
actualizarse.
ATENDIDO que el Presupuesto de este Ayuntamiento para 2017, recogía una
partida (226.01) de “Atenciones protocolarias y representativas” que ascendía a
54.647 euros. En dicha partida detectamos dicho año que se había contabilizado,
es posible que la cantidad sea superior, con la única justificación de un tique de
restaurante, gastos de restauración (comidas) por un valor superior a 9.000 euros.
ATENDIDO que el Presupuesto para el año 2018 contempla el mismo importe para
la partida (226.01) de “Atenciones protocolarias y representativas” y hemos
detectado el mismo patrón de gasto y justificación a través de únicamente un tique
de restaurante.
ATENDIDO que, en relación con esta partida presupuestaria (la 226.01) y la
naturaleza de los gastos que ampara, es conveniente traer a colación la opinión
vertida por la Asociación de Interventores y Auditores del Estado (págs. 26 a 51 de
la Revista de la AIAE, núm. 5, semestral, enero-junio 2012).
Definición: “Por tanto, y en una primera aproximación, podríamos definir los gastos
de representación, o de atenciones protocolarias y representativas, como aquellos
gastos dotados presupuestariamente para atender las actividades sociales de los
altos cargos, en virtud de su autoridad y de su función de representación de la
Administración Pública en la que desempeñan sus funciones”.
Qué Gastos pueden imputarse: “La Resolución de 19 de enero de 2009 de la
Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que
definen la clasificación económica del Presupuesto del Estado, sus Organismos
autónomos, Agencias estatales y otros Organismos públicos, determina los gastos
que se pueden imputar presupuestariamente al subconcepto “226.01 Atenciones
protocolarias y representativas” [...]
Se imputarán a este Subconcepto los gastos que se produzcan como
consecuencia de actos de protocolo y representación que las autoridades del
Estado, organismos autónomos, agencias estatales u otros organismos públicos,
tengan necesidad de realizar en el desempeño de sus funciones, tanto en
territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden en
beneficio o utilidad de la administración y para los que no existan créditos
específicos en otros conceptos.
No podrá abonarse con cargo a este Subconcepto ningún tipo de retribución, en
metálico o en especie, al personal dependiente o no del departamento, organismo
autónomo, agencia estatal o ente público, cualquiera que sea la forma de esa
dependencia o relación.” En este sentido se manifiesta la Sentencia de 28/4/2000
de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.
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Justificación: Llegados a este punto, se estima conveniente traer a colación el
criterio del Tribunal de Cuentas en relación a la imputación de gastos de comidas a
determinados subconceptos incluidos en el concepto 226 y que apoya la exigencia
de una justificación suficientemente detallada de este tipo de gastos. El Tribunal de
Cuentas en Informe Anual sobre la actividad económica financiera del sector
público estatal correspondiente a 1992, en relación a la justificación de gastos
correspondientes a “Atenciones protocolarias y representativas”, señalaba:
“Como regla general, en los gastos que se imputan a este subconcepto se hace
imprescindible el conocimiento de los motivos que justifican su realización, así
como la identificación de las personas destinatarias de los mismos, de forma
que se pueda determinar si efectivamente los gastos se realizan con fines
protocolarios o representativos, si son necesarios y si, en definitiva,
redundan en beneficio o utilidad de la Administración, condiciones éstas
recogidas en la propia definición del subconcepto contenida en la Resolución de la
Dirección General de Presupuestos de 6 de abril de 1989”.
A modo de conclusión, el Informe de la IGAE de 12 de abril de 2004, señala los
requisitos de justificación de los gastos imputables a los subconceptos “226.01
Atenciones protocolarias y representativas” y “226.06 Reuniones, conferencias y
cursos”, indicando que, además de las facturas u otros documentos
acreditativos de la realidad del gasto, deberá aportarse una memoria
explicativa o certificado del órgano gestor, describiendo con el suficiente
grado de detalle el acto del que deriva el gasto, los motivos de su celebración,
y la identificación explícita de los participantes del mismo, para poder
comprobar la necesidad de los gastos y su vinculación con los fines
establecidos respecto de cada uno de esos subconceptos presupuestarios,
así como que el gasto realizado redunda en beneficio o utilidad de la
Administración.
ATENDIDO que abunda en el mismo sentido la Sala de Justicia del Tribunal de
Cuentas, en numerosas las sentencias que ha dictado y que tenían como objeto los
gastos protocolarios o de representación. Sirva como ejemplo la Sentencia nº
9/2016 dictada por el Departamento Tercero, que tomando como referencia otras
sentencias del mismo órgano, establece:
“La Sala de Justicia, en Sentencias como la 4/95, de 3 de marzo y la 13/06, de 24
de julio, ha venido exigiendo que la justificación de los pagos realizados con
caudales públicos se ajuste a los requisitos de fondo, forma y plazo establecidos en
las normas de aplicación, no pudiendo quedar la forma de justificar estos pagos a la
libre voluntad del gestor que los realiza. Así, se mantiene en la Sentencia 16/04, de
29 de julio, que “la justificación, en ningún caso, puede quedar al libre arbitrio del
que gestiona o maneja los caudales o efectos públicos, sino que ha de acomodarse
a lo legal o reglamentariamente dispuesto, de suerte que los documentos que
sirvan de soporte a los pagos realizados reúnan una serie de requisitos formales,
pero además es imprescindible que quede acreditado que el destino dado a los
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fondos públicos es el legalmente adecuado y, únicamente en tal caso, puede
entenderse cumplida debidamente la obligación personalísima de rendir cuentas”.
En Sentencias como la 12/2000, de 3 de julio, la 12/05, de 18 de julio, la 2/05, de 1
de abril y la 18/03, de 26 de diciembre, la Sala ha recordado que los
incumplimientos documentales en la obligación de justificar los pagos, al margen
del reproche jurídico que puedan merecer y de las consecuencias del mismo en
otros ámbitos administrativos o jurisdiccionales, no pueden generar, por sí mismos,
responsabilidad contable por alcance, si, a pesar de tales deficiencias formales,
puede considerarse probado que, materialmente, no se ha producido menoscabo
alguno en los fondos públicos.
De acuerdo con dicha línea doctrinal, una salida de fondos públicos no cabe
ser considerada como justificada, si no se puede identificar el destino
concreto que se dio a los mismos y la finalidad pública específica que se
atendió con ellos.
La propia Sala de Justicia, en Sentencia de 11/11/2015 ha determinado que,
aunque tradicionalmente se ha venido admitiendo una determinada flexibilización a
la hora de justificar los gastos protocolarios o de representación, este Órgano ha
considerado que, para que sean admitidos éstos, es necesario que exista una
finalidad pública y no un fin privado, y que esa funcionalidad quede expresada de
alguna manera, por poco formalizada que fuera, en el proceso de justificación del
gasto. Es por ello que, aun con el mayor grado de flexibilidad posible, deben
constar, al menos, los motivos de dichas salidas de fondos y la identidad y la
función que de alguna manera desempeñaron”.
En sentido similar y más exigente, la Intervención General de la Administración del
Estado, en informe de 12 de abril de 2004, señala, para los gastos en almuerzos,
comidas de trabajo, que cuando “… cuando la factura es acompañada de una nota
justificativa en la que la autoridad competente para la gestión del gasto manifiesta
únicamente que los gastos de restaurante han tenido lugar como consecuencia de
reuniones de trabajo, pero sin hacer descripción concreta del acto o evento que
motivó la comida ni la identidad explícita de los participantes en la misma, no se
puede verificar la adecuación del gasto ni la existencia de desviaciones en la
utilización de los créditos presupuestarios”.
ATENDIDO que de la documentación contable consultada, los tiques de
restauración no van acompañados de la justificación ni información mínima de la
que pueda deducirse o comprobarse la necesidad de los gastos y su vinculación
con los fines establecidos respecto de cada uno de esos subconceptos
presupuestarios, así como que el gasto realizado redunda en beneficio o
utilidad de la Administración; Es decir, además de las facturas u otros
documentos acreditativos de la realidad del gasto, se echa en falta: una
memoria explicativa o certificado del órgano gestor, describiendo con el
suficiente grado de detalle el acto del que deriva el gasto, los motivos de su
celebración y la identificación explícita de los participantes del mismo.
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ATENDIDO que en aras de soslayar situaciones que pudieran socavar la imagen de
la máxima representación de este Ayuntamiento, sería aconsejable solicitar, a la
Intervención General de este Ayuntamiento, la elaboración de una Circular,
Instrucción o Protocolo que establezca el procedimiento, la documentación y la
información precisa para que pueda verificarse que los gastos de atención
protocolaria y representativos que se presenten al cobro por parte de los miembros
del Gobierno municipal, se adecuan al fin público perseguido con dicho gasto a
cargo del erario municipal.
ATENDIDO que todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, por
convicción o compelidos por las obligaciones derivadas de las Leyes de
Transparencia, acceso a la información pública y buena gobierno; hemos recogido
en nuestros programas electorales la apertura informativa y la transparencia en el
ejercicio de la gestión municipal como ejes vertebradores de la participación
ciudadana. En este sentido creemos oportuna la aprobación de una Ordenanza
municipal de transparencia, siguiendo la Ordenanza tipo elaborada por la FEMP
(como ha hecho, entre otros municipios, Madrid), que imponga no sólo la obligación
de publicar toda aquella información más relevante derivada de la gestión
municipal, sino que lo haga superando los estándares mínimos de publicidad activa
que vienen exigidos por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, legislación básica que actúa
como referencia obligada para cualquier desarrollo normativo en nuestro país.
VISTA la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 a la Alcaldía Presidencia o Tenencia de Alcaldía competente
en la materia por delegación, a que solicite a la Intervención General de este
Ayuntamiento, la elaboración de una Instrucción, Circular o Protocolo que
establezca el procedimiento, la documentación y la información precisa que
obligatoriamente deberán presentar o cumplimentar los miembros del Gobierno
municipal, para que pueda verificarse que los gastos de atención protocolaria y
representativos que se presenten al cobro se adecuan al fin público perseguido con
dicho gasto a cargo del erario municipal.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a que proceda a publicar en la agenda
institucional: las comidas, atenciones protocolarias, reuniones y cursos que lleven
aparejados un cargo contra las partidas presupuestarias 226.01 Atenciones
protocolarias y representativas y 226.06 Reuniones, conferencias y cursos.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a que inicie el procedimiento de
elaboración de una Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de l’Hospitalet, que
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imponga no sólo la obligación de publicar toda aquella información más relevante
derivada de la gestión municipal, sino que lo haga superando los estándares
mínimos de publicidad activa que vienen exigidos por la Ley 19/2014, de 29 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
CUARTO: TRASLADAR la presente moción a los Grupos Municipales del
Consistorio y a los Concejales no adscritos.

MOCIÓ 22.- POR UN ACUERDO POLÍTICO PARA EQUIPARAR EL IBI DE
L’HOSPITALET CON LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO ENTORNO.
Ha estat rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de
la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr.
Rafael Jiménez Ariza; amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín i amb 3 vots d’abstenció dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de CatalunyaEntesa, números 23 i 24, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a les mocions d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra UnidaPirates-E. Molt bé, no hi ha cap esmena per part de cap grup, ni de cap regidor?, si
baixen una mica la veu, ho agrairem. Em sembla que la Sra. Carballeira començava
i desprès la Sra. González.

SRA. CARBALLERIA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo presentaré la moció per fomentar la xarxa d’escoles bressol a la ciutat
actualment i que es va manifestar en els mesos de maig i juny a la nostra ciutat i
que es manté, encara, actualment. Encara que en els últims dies sembla que hi ha
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hagut alguns avenços en aquest tema, sobretot en el finançament que deu la
Generalitat a la ciutat, cal recordar-ho i per això, presentem aquesta moció.
Hi ha novetats, els moments de vida d’un infant són de gran importància per al seu
desenvolupament futur. En aquesta etapa s’adquireixen coneixements bàsics i
essencials per al desenvolupament d’una persona. En el moment actual, es
produeixen a la nostra ciutat un seguit de canvis en quant a la composició de les
famílies i a la seva organització que conjuntament amb l’estructura del treball, nuclis
urbans i habitatges, fan que prenguin rellevància promoure la conciliació laboral i
familiar.
L’educació de 0 a 3 anys és un cicle educatiu no obligatori, ni gratuït ni universal
però que és vital pel desenvolupament dels infants on configuren aspectes
rellevants del desenvolupament neurològic, psicomotriu, social i de personalitat i per
tant, la societat del benestar no garanteix una atenció equitativa i en conseqüència
es poden produir i es produeixen grans diferències socials.
Actualment a Catalunya trobem una taxa de nens escolaritzats entre els 0 i 3 anys
del 35% amb dades del 2015 i a la nostra ciutat no arriba al 25% de la població,
demostrant-se la insuficiència de la xarxa d’escoles bressol públiques a la nostra
ciutat. Segons consta a un informe de la Universitat de Barcelona, hi ha 9842
infants censats, quan només hi ha 2411 places entre opcions públiques,
concertades i privades, és a dir, només un 24,5% dels nens podran gaudir d’una
plaça d’escola bressol a la nostra ciutat.
Cada any hi ha uns 2.400 naixements a la nostra ciutat i només 48 places
municipals de 0 a 1 any, això suposa només un 2% dels naixements que tenim a la
nostra ciutat. La demanda i interès de les famílies per obtenir plaça pública en una
de les escoles bressol de la ciutat ha augmentat i ha quedat palès que és
insuficient, ja que, hi ha barris de la ciutat on es queden fora molts infants al no
existir una escola bressol pública. A més la manca de polítiques, permisos i
prestacions de suport per a la maternitat i paternitat, fa insuficients les oportunitats
de conciliació de la vida laboral i familiar.
Ha estat admès a tràmit com a suggeriment per la Síndica Local de Greuges de
L’Hospitalet, l’escrit presentat per un grup de mares i pares el 16 de juliol de 2018,
amb el número de registre 585562, on en el seu escrit d’acceptació figuren recollits
els arguments emprats, com la manca d’oferta pública per cobrir les necessitats
actuals que no es cobreixen ni en un 1% de la necessitat de la ciutat de manca
d’escoles bressol públiques ja que, d’això exposat, es desprèn una vulneració del
dret a una educació gratuïta, a part que atempta contra la conciliació de la vida
laboral i familiar, per això demanem al Ple municipal, un primer acord que insta al
Govern municipal conjuntament amb la Generalitat de Catalunya a dur a terme, una
millor planificació de les xarxes d’escola bressol públiques a la nostra ciutat, cercant
el poder equilibrar territorialment aquesta oferta de places, segons els criteris de
demanda de cada barri, del seu índex d’atur, de la seva renda familiar disponible
bruta i del nivell educatiu de les famílies. Segon, instar al Govern municipal a que
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aquesta xarxa pública garanteixi l’accés als serveis de tots els infants de la nostra
ciutat, per tal d’aconseguir que l’oferta de les escoles bressol s’ampliï i que els
infants que neixin en el mes de l’any que neixin puguin optar a la plaça pública i
estudiar la viabilitat d’oferir d’altres horaris i d’ampliar el calendari de les escoles
bressol municipals per adequar-se a les necessitats i diversitats de les famílies i
circumstàncies personals. Instar al Govern Municipal a la creació de noves escoles
bressol a la ciutat, sobretot en els barris on més creixement de població tenim.
Quart, instar al Govern municipal a treballar en xarxa a les escoles bressol, als
espais familiars i les acciones de suport i apoderament parental. Cinquè, instar al
Govern municipal a reclamar a totes les administracions implicades el finançament
d’aquestes llars d’infants públiques, on es fomenti l’aplicació de la tarifació social
per motius de renda familiar disponible bruta i que la Generalitat assumeixi
gradualment el cost total de les places bressol de titularitat pública.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per la creació de la figura del defensor/a de les generacions futures. Primero
de todo agradecer a los componentes de la Fundación Savia que nos acompañan
esta tarde y agradecerles, sobretodo, que nos hayan dado la oportunidad de
defender esta moción y crear esta figura aquí en la ciudad de L’Hospitalet, si el
Pleno de esta ciudad, así lo considera. Muchísimas gracias por asistir.
La Fundació Savia va proposar el passat mes de juliol de 2018, aquesta moció a
tots els grups municipals de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat per a la seva
presentació al Ple municipal. Preocupats per la sort de les generacions futures
davant els desafiaments vitals que planteja el proper mil·lenni i conscients que en
aquesta etapa de la història corre seriós perill la perpetuació mateixa de la
humanitat i el seu medi ambient. Afirmant la necessitat d'establir nous vincles
equitatius i globals de cooperació i solidaritat entre les generacions i de promoure la
solidaritat entre generacions en el marc de la continuïtat de la humanitat, amb
l'afany de preservar el nostre entorn, en benefici de les generacions futures.
Recordant que les responsabilitats de les actuals generacions envers les futures ja
s'han esmentat en diferents instruments jurídics com la Convenció per a la
Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural. Reconeixent que la tasca de
garantir la protecció de les generacions futures, especialment mitjançant l'educació,
constitueix una part important de la missió ètica fonamental de les institucions
públiques.
Advertint que la destinació de les generacions esdevenidores depèn de les
decisions i mesures que es prenguin avui, que els problemes actuals han de
resoldre's per tant, en interès de les generacions presents i futures, i que la pobresa
extrema, el subdesenvolupament, l'exclusió i la discriminació representen un perill
per a les generacions presents i donen lloc a conseqüències nefastes per a les
esdevenidores, convidant a les institucions públiques a preparar-se per
salvaguardar des d'ara les necessitats i els interessos de les generacions futures
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amb un esperit de solidaritat, sent conscients de la incertesa actual en el panorama
internacional en relació a l'adaptació al canvi climàtic.
En aquest sentit, va ser aprovat per la Conferència General de la UNESCO, el 16
de novembre de 1972, el Conveni sobre la Diversitat Biològica; a Rio de Janeiro, el
5 de juny de 1992, la Declaració de Rio sobre el Medi ambient i el
Desenvolupament aprovada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el
Medi ambient i el Desenvolupament; el 14 de juny de 1992, la Declaració i el
Programa d'Acció de Viena aprovats per la Conferència Mundial de Drets Humans
el 25 de juny de 1993, i les resolucions de l'Assemblea General de les Nacions
Unides sobre la protecció del clima mundial per a les generacions presents i futures
aprovades des de 1990. Així com, la Declaració sobre la Responsabilitat de les
Generacions Presents cap a les Generacions Futures formulada per la UNESCO
l'any 1997, que convida formalment a les institucions públiques a preparar-se
resoltament a salvaguardar les necessitats i els interessos de les generacions
futures amb un esperit de solidaritat.
A Suècia o Finlàndia existeixen figures de protecció ambiental en base a la
protecció de les generacions futures. També Hongria institueix el Comissionat
Parlamentari per a les Generacions Futures; Bèlgica la Fundació per a les
Generacions Futures; Alemanya la Fundació per als Drets de les Generacions
Futures o a Regne Unit s'ha proposat una tercera Càmera Parlamentària
denominada Càmera dels Guardians del Futur (al costat de les Càmera dels Lores i
la dels Comuns), per vetllar pels recursos de les properes generacions.
Recentment aquesta moció s’ha presentat a diversos Ajuntaments com, per
eixample, el de Sant Boi que va ser aprovada per unanimitat, també a diverses
poblacions d’Andalusia, Castilla –La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra, Illes
Balears, Illes Canàries, Castilla-León i Madrid. També donen suport a aquesta
iniciativa, diversos Organismes Públics, entitats i empreses, així com nombrosos
suports personals de figures públiques que volen deixar un món sostenible, just i
solidari per a les generacions futures. Per tot l’exposat demanem al Ple assolir els
següents acords: primer, proposar a Nacions Unides, com a organisme
representant dels pobles de la Terra, la creació de la institució del "Defensor/a de
les Generacions Futures"; segon, proposar al Parlament Europeu, com a
representant de la sobirania popular dels pobles d'Europa, la creació de la institució
del "Defensor/a de les Generacions Futures"; tercer, proposar al Congrés dels
Diputats, com a representant de la sobirania popular de l'Estat, la creació de la
institució de el “Defensor/a de les Generacions Futures”; quart, proposar al
Parlament de Catalunya, com a representant de la sobirania popular del poble
català, la creació de la institució del "Defensor/a de les Generacions Futures";
cinquè, proposar a l'Ajuntament, com a administració més propera a la població,
estudiar la creació de la figura del "Defensor/a de les Generacions Futures" o
l'assumpció d'aquestes funcions per part de l'àrea, regidoria, sindicatura o
organisme més adequat.
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SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
És un aclariment, respecte a la moció de les bressol i és que quan fan esment a la
Llei d’Educació en el seu article 198, fan una transcripció correcta, és a on es parla
de que el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el
sosteniment de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat
municipal i aquí acaba el text de la llei, però vostès afegeixen “conjuntament amb el
municipi” i jo pregunto, aquest afegitó que és el tercer atès, aquest afegitó què és
una diríem, un complement a la Llei o que agafem capacitat aquí al Ple legislativa
o..., què és això?

SRA. CARBALLEIRA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La llei no sé si ho veu, està entre cometes que és quan tu fas referència a un text,
poses cometes i ho poses en cursiva i l’altre no, és afegit de la moció, que no li
agradi, doncs, està bé, però no té res a veure amb el text de la Llei.

SRA. ALCALDESSA
Era un aclariment, està aclarit, és un afegitó, està la llei d’una manera i l’afegitó
d’una altra. Anem per feina, vull dir, que ja està.

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

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de la moció per la creació de la figura del defensor de les
generacions futures i sobre la xarxa d’escoles bressol, bé, en el fons estic d’acord
amb el què demanen, però no amb qui li demanen. Aquí hi ha una incongruència en
la forma, en tot el redactat de tots els acords, que ja se’ls hi va comentar a les
comissions informatives per part del regidor d’educació que els hi va explicar el
tema de les competències i que vostès no han volgut canviar. Llavors, per tant,
votaré en contra perquè no és just que demanin a una altra administració, el què li
competeix a la Generalitat. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies. En contra de la 23 i a favor de la 24.
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SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de les dues. Algun comentari en relació a la primera les xarxes
d’escola bressol a la ciutat, votarem a favor d’aquesta moció i volem remarcar una
qüestió, tal i com es desprenia de la Iniciativa Legislativa Popular per l’educació
pública, creiem que és necessària i urgent aquesta xarxa d’escoles bressol, però es
igualment prioritari que aquesta sigui una xarxa pública, una oferta municipal que
pengi directament de l’Ajuntament, amb una gestió directa i 100% pública, i no
s’externalitzi com la resta de serveis municipals, ara mateix, privatitzats, mitjançant
la cessió de la seva gestió en qualsevol dels diferents models existents.
Des del grup municipal CUP-Poble Actiu, considerem que en temes com l’educació
cal garantir tant l’accés universal com les millors condicions laborals, i la única
manera de poder aconseguir-ho és mitjançant una gestió directa municipal i un
plantejament gratuït i universal de l’oferta de places de escoles bressol, distribuïdes
també a la ciutat amb criteris d’equitat geogràfica i demogràfica. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Les dues les votarem a favor.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 23, primer és que creiem fermament per assegurar l’èxit educatiu en
igualtat d’oportunitats és imprescindible garantir una oferta adequada per l’etapa de
0 a 3 anys i acompanyar-lo amb un impuls a les polítiques de família i creiem també
que són els ajuntaments, com administració més propera a la ciutadania, els que
podem copsar millor el grau i la diversitat de la demanda d’educació infantil,
articular l’oferta i optimitzar els recursos.
Per això, la col·laboració dels ajuntaments és necessària i imprescindible i
convenient en la prestació d’aquest servei, però el finançament local és essencial
per garantir que els ajuntaments puguin desenvolupar eficaçment les seves
competències. El Govern de la Generalitat ha de garantir mitjançant convenis amb
els ens locals, els recursos suficients per afrontar la prestació delegada en aquesta
etapa educativa i vetllar perquè restin garantides les condicions bàsiques de
qualitat. Així es va fer el 2005 amb la Consellera Marta Cid, quan es va impulsar el
finançament de 0 a 3 anys, amb la coresponsabilitat d’ajuntaments conjuntament
amb les famílies. Posteriorment, en l’etapa de la Consellera Rigau, es va veure la
dificultat de fer front a aquest compromís i es van començar a reduir les
aportacions. A partir de 2011, es van passar dels 1800 euros anuals per infant, a
1500 primer, després a 1300 i al 2014, es van eliminar del tot.
Cal recordar la situació pressupostària de la Generalitat i que el Govern espanyol
havia deixat de finançar l’educació de 0 a 3 anys, per part del govern del PP, 17
milions i posteriorment el govern Zapatero va eliminar la gratuïtat del segon cicle
d’educació infantil, deixant de pagar 57 milions d’euros. Amb l’acord marc amb les
Diputacions, es va mirar de pal·liar aquesta manca de finançament de manera

…/…

157

clarament insuficient. Ara, el nou govern, vol rellançar-ho perquè considera el dret a
l’educació de 0 a 3 anys com un dret universal i cal treballar perquè es pugui
exercir. El Conseller Bargalló, va anunciar al final del mes de juny que el govern
tornarà a finançar les escoles bressol i que s’arribarà a acords amb els ajuntaments
per compensar els municipis que s’han fet càrrec del 0-3 anys en el passat i també
de cara al futur.
També s’ha manifestat el compromís per actualitzar el mapa de l’oferta de les
escoles bressol per saber on som, valorar les seva suficiència, analitzar les
desigualtats en el territori, impulsar una correcta planificació basada en criteris
educatius i no només en la demanda i creiem que necessitem una xarxa pública
amb un oferta suficient i en condicions de qualitat. El compromís del Govern és a
partir dels propers pressupostos tornar a participar de manera directa i progressiva
en la coresponsabilitat amb els municipis i les famílies, en el finançament de les
places públiques de 0-3 anys, i també, fer front a la responsabilitat amb els
municipis que han sostingut l’educació de 0-3 anys durant aquest temps.
Així, va quedar palès en la visita que va fer el Conseller Josep Bargalló a la ciutat,
la setmana passada, on es va manifestar, un cop més, aquest compromís. Es va
reconèixer el dèficit de governs anteriors i que cal treballar i dialogar i arribar a
consensos entre Govern, Ajuntament i sempre al costat de les famílies per sostenir,
finançar i planificar les escolarització dels menors de tres anys.
Respecte a la següent moció dels defensors de les generacions futures, creiem que
aquesta moció hauria de ser totalment innecessària perquè l’acció de totes les
administracions i poders públics hauria de tenir en compte una premissa molt
bàsica o tòpica, naif, si m’ho permeteu, deixar un món millor als nostres fills, un món
millor del que ens hem trobat, però veiem que no és així. El capitalisme salvatge, la
sobreexplotació dels recursos, el desenvolupament insaciable fan que aquest futur
perilli, no només per les generacions futures, si no, que ja vivim amenaçats pels
efectes d’aquest canvi climàtic, probablement no passarà gaire temps per a que una
part import de la població mundial comprovi i pateixi els seus efectes, amb la
desaparició de formes de vida, de ciutats o fins i tot de països sencers.
Canvis que tindran una repercussió global, provocant migracions climàtiques o fins i
tot, noves guerres pels recursos, fins i tot, per l’aigua. I no només a nivell mundial,
cal que ens preguntem quin Hospitalet volem per les generacions futures, quina
ciutat els hi volem deixar, una ciutat de ciment, una ciutat engolida per
l’especulació, que ha esborrat el seu passat i el seu patrimoni de la que no queda
cap resta del seu important passat agrícola, com per exemple, Can Trabal. Una
ciutat que del Llobregat només porta el cognom, que vol ser una ciutat aparador
mentre amaga les seves vergonyes. Tant debò no calgués una moció així, però
això, precisament, votarem a favor d’aquesta moció. Moltes gràcies.

SRA. SECRETARIA
Perdò, el posicionament de la primera, si us plau,
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SR. GARCIA MUÑOZ (ERC)
A favor.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Jo, l’anava a votar a favor, però escoltant el que ha explicat el company, jo crec que
d’alguna manera em tinc que abstenir, donat de que no podem prendre una
responsabilitat que la té la Generalitat fins ara i li podem retreu per fer-la nosaltres,
per tant, m’abstinc. La segona, a favor.

SRA. ALCALDESSA
Abstenció a la número 23 i a favor de la 24.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Como le decía que aquí al final, Sr. Fran Belver, hechos son amores y no buenas
razones. No lo decía, porque aquí se ve, las votaciones, la tendencia de cada
partido por mucho que se quiera poner etiquetas, me entiende?, las etiquetas no
valen porque al final, los ciudadanos, como decía antes, no son tontos y ven lo que
hacen cada uno en el Pleno y entonces, claro, cuando empiezan a hacer excusas,
como yo digo, que suelo yo decir echar achaques al viernes para no ayunar luego,
para quedarse a gusto. Esto es lo que hacen aquí muchos partidos que mucha
historia, que si tal, que si cual, esta coma no me cuadra pero al final, lo que vale es
lo que se vota y es lo que ven los ciudadanos.
Fíjese, con las diferencias que tenemos ideológicas con partidos que proponen
cosas en el Pleno y nos reprocha, el Sr. Belver me lo ha dicho, hágaselo mirar, Sr.
García, que usted está votando aquí, cosas de Esquerra Republicana que más
sociales sí, los que hagan falta, temas de la CUP, temas sociales sí, ya puede
presentar quien quiera que lo presente, es un beneficio para mis ciudadanos y yo
me lo creo, lo voto. No hago aquello de enfrentismo por el tema de unas ideas que
seguramente nos van a enfrentar en otras cuestiones, pero en cuestiones de
ayudar a los ciudadanos, por sus hechos los conoceréis. Ahí está lo que vota el
Partido Socialista y lo que vota Ciudadanos y ustedes tienen.., la única cosa que les
queda es poneros la etiqueta de si la derecha, que viene la derecha, pero qué
derecha?, pero si ustedes hacen cosas más de derechas que estos que ustedes
califican de derechas, pero vamos, si me puedo remitir a todo lo que se ha votado
aquí a lo largo de todo el mandato, me puedo remitir. Pero no, fíjese, si esto que yo
les estoy diciéndoles, les sirve para que reaccionen porque, ¿sabe qué pasa?, que
uno aquí ya huele, a ver si ahora voy a conseguir que usted lo haga bien, a mi
modo de ver, no vaya a ser que ahora rectifique, bien venido, si ha servido para
algo, lo que estoy diciendo.
En definitiva, lo que quiero decirle, quien nos esté escuchando, que vayan tomando
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nota lo que se vota en los plenos porque en definitiva es lo que vale y los
argumentos de por aquí, de por allí, tal y cual, están muy bien que la gente
argumente una cosa, que argumente otra, que pongan sus puntos de vista pero lo
que vale al final, lo que queda es lo que se vota y Ciudadanos, que yo sepa, está
votando aquí un montón de mociones que usted me ha reprochado un par de veces
en este Pleno, Sr. Fran Belver, sí, lo digo porque es usted el que.., ustedes,
fundamentalmente los que nos ven como lo que somos, como una oposición de
verdad y entonces se enfrentan a nosotros porque les fiscalizamos, porque les
decimos lo que nos parece bien y lo que está mal. Que debía usted estar de
acuerdo porque el papel de la oposición es ese, fiscalizar el Gobierno y hacer
propuestas, también, muchas veces, hombre que ayudan al Gobierno si es que uno
cree en esas propuestas. Pero sabe qué pasa, que vemos tan pocas que ayuden a
los ciudadanos, que vemos tan pocas que nos cuesta trabajo, a veces, que ustedes
lo entiendan y por contra, hay aquí, ya le digo, partidos que nos enfrentamos
radicalmente en algunas cosas, que todo el mundo sabe cuáles son pero en temas
de concepto social, las estamos votando por mucho que usted nos lo reproche y
esta es una más. A nosotros, nos da igual de dónde viene el dinero, desde luego
que hay que exigir a cada Administración que ponga su parte, porque también es
lastimoso que la Generalitat, muchas veces, escurra el bulto y pase pelotas a los
ayuntamientos.
Pero dicho esto, nosotros tenemos la obligación porque somos la Administración
más próxima a los vecinos, de velar para donde no lleguen otros, a hacer esfuerzos
para llegar a nosotros y aquí estamos de acuerdo, una vez más, con que hay que
fomentar la red escolar infantil. El Sr. Cristhian ha dicho alguna cosa, que yo, sabe
usted que soy poco amigo de remunicipalizar y tal, porque nosotros, en la economía
sí tenemos, por lo menos yo, ciertos tintes liberales, pero nos gusta que haya
producción, que haya generación de riqueza, repartirlo de verdad. Ahí, podemos
estar en desacuerdo con algunos partidos que lo ven de otra manera, pero es otra
forma de ver la sociedad. Pero en estos temas, nosotros no decimos que estamos
condenados a entendernos, nos entendemos con mucho gusto, venga de donde
venga. Por eso le decía antes, a estos señores del tema de que se les facilite el
empadronamiento y tal, que al margen de luchas partidistas y de otras ideas, vamos
a estar ahí y lo hemos hecho y seguramente pues no creen en el discurso de
Ciudadanos, bueno, pues es legítimo. Pero nosotros, como grupo, venimos
demostrando a lo largo de todo el mandato que somos capaces de intentar
ponernos del lado de nuestros vecinos y vecinas y evidentemente que fiscalizamos
al Gobierno es que es el papel que nos ha dado la sociedad.
Porque seguramente si hubieran querido que fuéramos nosotros el Gobierno, pues
lo hubieran votado más y nos ha dado el papel de que controlemos que en
democracia, eso es muy sano, al Gobierno, y le molesta, de manera que vamos a
votar a favor de las dos mociones y espero que ustedes también lo hagan porque
es bueno para nuestros ciudadanos y ciudadanas. En cualquier caso, obviamente,
simplemente es una recomendación, como no puede ser de otra manera, ustedes
harán lo que consideren oportuno y también lo aceptaré porque soy un demócrata.
Muchas gracias.
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SR. GRAELLS VEGIN (PSC-CP)
Jo demanava un aclariment, al principi perquè clar, es fa esmen en un sol paràgraf
tancat a la Llei d’Educació i al final s’afegeix conjuntament amb els municipis. Als
municipis no els hi correspon el finançament de l’escola bressol 0-3. Si hi ha un
dèficit d’oferta en qualsevol municipi, té un responsable que és el Departament
d’Educació.
La moció que vostès plantegen, jo crec, que és injusta, fins i tot, en la seva pròpia
història, perquè el què traslladaran és que la responsabilitat de que no hi hagi
places suficients de bressol, al municipi de L’Hospitalet, és de l’Ajuntament de
L’Hospitalet.
Perquè vostès ens traslladen, ens insten a construir escoles bressol, a planificar
l’oferta i a finançar l’oferta, quan això no ens pertoca, ho diu clarament la Llei
d’Educació en aquest article que vostès parlen del punt 2 que és que diu: “que el
Departament ha de subvencionar les bressols municipals”, cosa que ha incomplert i
ens ha deixat a cero i ens ha traslladat un dèficit de més d’un milió d’euros, cada
any, durant aquests anys, desprès hi ha hagut sentències que ens ha donat la raó i
fins i tot, sentències que diuen que qui ha de garantir el finançament de les ja
creades i de les futures és el Departament d’Educació i vostès aquí ens insten,
injustament, irracionalment a que sigui l’Ajuntament de L’Hospitalet qui ha de
garantir tot això, per tant, ni som competents, ni tenim les possibilitats i crec que és
una molt mala estratègica. Si això s’aprova, traslladarem al Departament
d’Ensenyament que aquí s’ha decidit que és l’Ajuntament qui ha de fer aquestes
escoles bressol, el Departament d’Ensenyament dirà, doncs, que les facin, ja no les
faig jo, si me les fan, doncs, tirem-ho endavant.
En sembla d’una irracionalitat absoluta i en democràcia hem de tenir clar, què li
correspon a cada administració, si no, al final, els ciutadans no saben a qui fer la
crítica desitjable i la pressió social necessària.
Jo crec que quan hem de demanar alguna cosa al Departament d’Educació o al que
sigui, i estem d’acord en que la hem de demanar, hem d’anar units i hem de fer
pressió i no dividir-nos internament. Perquè el què es trasllada ara, perquè
evidentment, nosaltres votarem en contra perquè això no pot ser una competència
municipal, és traslladar que és que l’Ajuntament no aposta i a qui és el responsable,
no passa res.
L’altra dia va venir, efectivament, el Conseller d’Educació. Desprès el Conseller i
l’Alcaldessa, així ho varen dir, van manifestar la seva preocupació respecte a la
manca d’oferta de places bressol a la ciutat, perquè evidentment, hi ha un retard
històric, un retard històric en totes les poblacions on hi ha complexitat social, no ho
oblidem, perquè el mapa, algun dia ho haurien d’estudiar, el mapa dels serveis de
Catalunya i ens adonaríem dels greus desequilibris que hi ha i lògicament en les
ciutats obreres tenim més mancances, per què, perquè hi ha hagut polítiques
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desequilibrades territorialment i una política clientelar de molts anys de govern que
ha generat aquests desequilibris.
Si ara els demanem als ajuntaments que siguin qui compensin tot això, anem
malament. L’Alcaldessa li va dir, nosaltres volem més escoles bressol, però volem,
evidentment que ens garantiu el finançament de la construcció d’aquestes escoles i
el finançament del seu funcionament posteriorment i nosaltres podem col·laborar,
per això, nosaltres, en els acords, us vàrem demanar i es bo que es conegui que en
comptes de instar al Govern municipal s’insti al Govern de la Generalitat.
Haguéssim acceptar instar al Govern de la Generalitat amb la col·laboració de
l’Ajuntament, això, haguéssim entrat, no, no, la resposta és no, perquè ens voleu
generar en la contradicció de dir, som poc sensibles en aquesta qüestió, no és cert,
és injust.

SRA. ALCALDESSA
A veure, un moment, Sr. García, le pido, por favor que se comporte nuevamente,
no, yo no estoy deseando llamarle la atención. Creo que es de muy mala
educación, lo que hace usted, en el Pleno que es levantarse, que es estar hablando
mientras están hablando el resto de compañeros de este Consistorio. Cuando usted
está hablando, estamos escuchando lo que usted dice, por tanto, haga usted el
favor, le pido nuevamente que se comporte normal como cualquier concejal de este
Consistorio.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, cállese porque no tiene la palabra, cállese, cállese, se calla. Sr. Jaume
Graells, por favor.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
De todas maneras hay un dicho que dice: “si te critica el sabio, malo, si te aplaude
el necio, peor”, con lo cual, a mí, no me genera ningún tipo de problema las
actitudes distorsionadoras de algún regidor de la oposición, en este caso.
Pero reitero lo que decía, yo creo que o dejamos claro, cuáles son las
competencias, es decir, este municipio, des del momento que hubo la LLei de
creació de las 30 mil plazas bressol, va jugar a fons, vam generar un canvi històric,
sis escoles bressol de cop, a banda de les cinc que ja tenim en cooperatives
escolars i en equipaments municipals. Desprès se’ns deixa tirats, en un moment de
crisi extraordinària i tots coincidíem en denunciar aquesta situació, en que el
Departament havia deixat de finançar. Però és que ara fem un triple salt mortal, és
a dir, encara no tenim resolt això, i mandatem ara que sigui l’ajuntament qui
construeixi les escoles bressol, qui planifiqui, qui les financi-hi, em sembla d’una
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injustícia total.
Per tant, nosaltres estem d’acord, ho va dir l’Alcaldessa al Conseller, farem l’aposta,
tenim solars reservats, volem fer més escoles bressol, però necessitem que
l’administració competent faci l’aposta, i això és el què no diuen vostès en aquesta
moció, perquè el què estan traslladant és una imatge que no correspon a la realitat i
és que no és l’Ajuntament qui no ha apostat per això, hem apostat molt per sobre,
fins i tot, de les nostres possibilitats i seguirem apostant, però és injust que ara se
situï només en la responsabilitat de l’Ajuntament, cosa que no estableix la Llei,
aquesta responsabilitat, per això, votarem, en contra. Però això, no vol dir que no
apostem, que no reconeguem i que no pensem que cal impulsar moltes més places
d’escola bressol a la nostra ciutat.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Antes de nada, saludar a los compañeros de la Fundación
Salvia que hoy nos acompañan y que han impulsado la moción que vamos a debatir
ahora sobre el tema del defensor de las generaciones futuras. Nosotros votaremos
favorablemente a esta moción, además es una moción, yo diría, o un planteamiento
curioso porque aquí nadie nos puede acusar de nada, creo, a nadie, seguro que
hay alguien que nos acusa de algo. Estamos apostando por las generaciones
futuras, por gente que hoy no está aquí, con lo cual, nadie nos puede decir ni que
hacemos populismo, ni que hacemos no sé qué, porque estamos apostando por
una generación que no existe o que no tiene capacidad de entendimiento y lo que
es el compromiso colectivo de desarrollar nuestro trabajo hoy, no solo pensando en
el presente ni en los que hoy estamos en los territorios, sino, en las generaciones
futuras.
Creo que es una buena reflexión, creo que es un buen camino y creo que, yo decía
con los compañeros cuando hablábamos sobre las mociones, o sea, nos vamos a
dirigir a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, y aquí, no ens hi posem per poca
cosa, y a la que nos ponemos, nos ponemos, pero yo creo, que al final, es aquello
de pensar globalmente, actuar localmente, seguramente, lo primero que deberemos
hacer es empezar por casa nuestra y les garantizo que ese compromiso nuestro va
existir para poder proyectar, pensando en el futuro, más allá del contexto electoral o
el de la inmediatez de la ciudadanía que ahora está con nosotros.
Y permítame que enlace porque el portavoz que ha hablado justo antes de mí, lo
nombro porque luego dicen si no es por alusiones, pero todos saben quién habla
antes del Partido Socialista, se ha posicionado en estas dos mociones, ha votado a
favor, ha hecho una retórica pero no ha hablado nada de lo que se hablaba en las
mociones. Pero él ha hecho una retórica dirigida directamente contra las posiciones
del Partido Socialista y hablando de populismo, de retórica, de derechas, de
izquierdas, de los que estamos y apostamos por la gente, de los que hacemos
cosas por la gente y de los que no. Mire usted, aquí vota cosas en función del
público o de lo que cree que le va a dar un rendimiento al corto, en cuanto a votos,
cosas con las que usted, no digo su grupo municipal o su partido político, con las
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que usted, no está de acuerdo, sí, y lo hace pensando exclusivamente en ese rédito
a corto. Pero miren, el problema es que ustedes, no ustedes cuatro, el partido en su
conjunto, en estos momentos, está en un laberinto ideológico que no sabe por
dónde salirse. Están en una lucha fratricida por ser capaces de fagotizar el voto de
la derecha y de la extrema derecha compitiendo con los que se supone que
estaban a su derecha que ya no saben dónde están.
Miren, en política, lo importe no son los votos, son los principios y esos principios
son los que deben permitir a la ciudadanía que se reconozca en sus representantes
y en estos momentos, yo tengo la sensación de que a ustedes no los reconoce
nadie. Ustedes, hoy, aquí, que yo me alegro, una moción que hemos traído con el
company de Convergència, con los companys de Iniciativa-Esquerra Unida-Piratas,
para el tema de exhumación de Franco, han votado entusiásticamente, usted ha
dicho, “si puede ser con las dos manos, a favor”. Hace diez días, su líder en el
Congreso de los Diputados, se abstuvo, en un ejercicio de máxima coherencia que
ha durado exactamente quince días, porque usted sabe que aquí se va a aprobar
esa moción, no quiere que le digamos lo que le vamos a decir y entonces usted
dice, oiga, yo también voto a favor, perquè ja no ve d’un pam, total se va a aprobar
y a mí, me da igual y me quito de en medio.
Mire, no intente de darnos clases de coherencia, no intente, oiga que ustedes
defiendan lo que crean que tienen que defender, que voten.., defienda lo suyo y
manifiéstese en el orden que usted quiera y déjenos a los demás en paz, usted no
le va a dar lecciones al Partido Socialista, de sensibilidad social, a esta ciudad,
usted no le va a dar ninguna lección, ninguna.

SRA. CARBALLERIA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer, no entenc perquè el Sr. Graells està tan i tan nerviós, és una proposta, una
moció només, primer que en aquesta moció, en cap moment, diu “l’Ajuntament no
vol fer escoles bressol, ni vol que els nens estiguin escolaritzats”. I no sé ben bé,
com ha llegit vostè els acords, realment, no ho sé, perquè, per exemple, els acords
són els següents, primer acord: “instar al Govern municipal, si cal, conjuntament
amb la Generalitat, a dur a terme una millor planificació”. És a dir, planificar, no se li
estan demanant diners, i entenc que l’Ajuntament, a l’hora de planificar, té alguna
cosa a dir, perquè sap quina població té, com està evolucionant la seva ciutat,
entenc que això, no crec, que quedi fora de les competències de l’Ajuntament, el
poder planificar conjuntament amb la Generalitat, crec que no, però, potser que sí,
potser la seva opinió sí. Segon acord: “instar al Govern municipal a que aquesta
xarxa pública garanteixi l’accés als serveis a tots els infants de la nostra ciutat”. El
què vol dir l’acord és que si el nen neix durant el març, es pugui matricular o si neix
a l’octubre i s’ha de matricular al març ho pugui fer i no hagi de ser només al principi
de curs com és actualment. Això crec que tampoc li està demanant finançament, ni
diners, ni interferia les competències de la Generalitat. Però, bueno, potser, també.
Tercer acord, “creació de noves escoles bressol”. Miri aquí potser és l’únic punt que
jo entendria que vostès poguessin votar en contra, però, es a dir, hi ha escoles
municipals bressol, aquí i en molts municipis, crec que es poden construir, també,
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vale, estem d’acord. Quart, “instar al Govern municipal a treballar en xarxa entre
escoles bressol, espais familiars i accions de suport i apoderament parental”.
Traballar en xarxa amb tots els espais que hi ha per la infància, això, li fa tan mal?,
que demana que li diguem a la Generalitat perquè vostè no ho pot fer?, tampoc ho
pot fer? Home, no sé, jo crec que està molt clar, és que no està demanant diners a
ningú, eh?, ni que faci vostè cap cosa d’educació, de competència autonòmica.
Cinquè acord, “instar al Govern municipal a reclamar a totes les administracions
implicades al finançament de les llars”. No li estem dient que posi els diners, li
estem dient que l’Ajuntament, el Govern d’aquesta ciutat, reclami aquests diners a
les administracions que pertoquin, tampoc li estem demanant ni que interfereixi a
les competències d’educació, ni rés, que reclami els diners, només això.
També li ha ofès, vale, sisè, “instar al Govern municipal a la creació d’un catàleg de
serveis públics i distribuir-los” i el setè és donar trasllats. Senyor?, això és el què li
ha ofès tant perquè està interferint en les competències de la Generalitat?. Crec
que no, crec que en cap cas, està interferint en cap competències. Són acords però
molt suaus i molt lleus que pot fer el Govern municipal perfectament. Per això, m’ha
sorprès a mi i a la resta de grups, crec que també i a les mares i pares i
organitzacions d’educació d’aquesta ciutat que han treballat en aquesta moció,
també es sorprendrà. Perquè no estem demanant que vostè assumeixi la
competència d’educació, no ho estem fent, estem fent una altra cosa, demanant
uns punts que crec que són molts senzills i que no tenen ni res a veure amb diners,
només li puc dir, en la creació de noves escoles, aquesta, mira, li puc acceptar,
però la resta?, no tenen res a veure amb diners, no tenen res a veure amb les
competències de la Generalitat.
Vostè, des d’aquí, des de la Regidoria d’Educació, no participarà en la planificació
dels recursos educatius que necessita la ciutat?, no ho farà?, o sí, entenc que sí, i
això és el primer acord, eh?, els he llegit tots. No sé, no sé quina moció ha llegit
vostè. Jo sé que a vostè li ha molestat molt que sortís la paraula municipal perquè
quan em va fer aquestes aportacions, em va tatxar de tot arreu la paraula municipal
i va posar Generalitat a tot arreu, com, “ostia, ostia, ostia, no parlem d’això”. Però és
que els acords que demanem, els pot fer qualsevol ajuntament. Senyor Graells, de
veritat, si algú està fent ara mateix, irresponsabilitat política i demagògia és vostè
mateix. Modificant els acords que posa escrits en una moció, els he llegit en veu
alta, eh?, ara si vol, expliqui que diu un altra cosa.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Fran Belver, es que usted dice que he votado sin explicar…, mire es que yo he
leído la moción, no hacía falta que yo reiterara lo que aquí se ha dicho y la volviera
a leer. Simplemente he dicho y he aceptado que ustedes harían lo que han hecho
porque andan hablando de esas cosas…, yo no pretendo darles, se lo he dicho más
de una vez, lecciones de ningún tipo. Pero si es que ustedes, ya sabemos cómo
actúan. Usted ha hecho aquí, pues lo de siempre, recurrir a historias de que
nosotros estamos metidos en un laberinto ideológico y tal, pero mire, pero qué me
está contando?, pero dónde venimos la mayoría de gente que estamos en
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Ciudadanos, al margen de ser un partido transversal. El 58 y el 60% vienen del
Partido Socialista, se lo digo, y sabe por qué huimos, algunos del Partido
Socialista?, sabe por qué?, quizás porque no les convencia, aquello que se
predicaba de esa izquierda honrada, decente que jamás.., mire, le voy a recordar
una cosa, para que no se meta usted más en jardines intentando criminalizar un
partido que aún todavía, hombre, al final, es verdad que las personas son personas
y nadie está exento de que alguien pueda cometer un error, pero en el contexto que
ustedes se movían y se han movido, mire, le recuerdo que ustedes fueron unos de
los primeros partidos de la historia de la democracia que tuvieron su secretario de
organización en la cárcel, Filesa, Malesa, Time Export, luego, después le recuerdo
que lo que ha pasado en Andalucía es lamentable, el mayor robo de la historia de
los tiempos modernos desde la democracia, de la transición hasta aquí, eso lo
tienen ustedes, está ahí. Tienen imputados dos presidentes de Comunidad, tienen
el mayor escándalo de corrupción, hoy, por número de personas imputadas, lo tiene
el Partido Socialista, por eso, algunos salimos huyendo, sabe? Y si usted no se
mete en este jardín, yo no le recuerdo esto porque al final, con esto no vamos a
ningún sitio. Lo que queremos hacer aquí es trabajar para que los vecinos y vecinas
tengan lo que tengan que tener, el apoyo de la institución más próxima a ellos que
es el ayuntamiento.
Cuando ustedes están votando en contra con subterfugios y yo he hecho una crítica
también a la Generalitat, porque tampoco cumplen con todo lo que tienen que
cumplir, no les haga usted dejar esas funciones de protección a sus ciudadanos,
eso no es para votar…

SRA ALCALDESSA
Sr. García se le ha acabado el tiempo.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Si és tant clar doncs, per què no accepten l’esmena?. Nosaltres, no cal que llegeixi
tots els acords, només li vam demanar, a l’acord primer, segon i tercer, posar “instar
al Govern de la Generalitat” i acceptaríem amb participació del Govern municipal i
diuen que no, aleshores, que és que no entenem i per tant, d’aquí ve, la
interpretació del que volen és traslladar desprès que no hi ha sensibilitat municipal
en aquesta qüestió, acceptin l’esmena de l’1, del 2 i el 3 perquè és que diuen:
“instar al Govern municipal, si cal, conjuntament amb la Generalitat”. No és al revés,
qui té la competència per planificar la xarxa és el Departament d’Educació, a
L’Hospitalet qui té la competència és el Departament d’Educació.
Vostès posen, “instar al Govern municipal, si cal, conjuntament amb la Generalitat
de Catalunya”, escolti, serà al revés, no?. Reconeguem que de tota manera,
nosaltres opinem però la nostra opinió no és determinant, passa igual amb tot,
d’acord?. Qui té la competència és el Departament d’Educació, per descomptat en
el què és garantir que la xarxa pública doni resposta també als nens..., aquí hi
hauria un debat perquè hi ha una cosa que diuen que no és correcta perquè
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lògicament, el nen que no ha nascut no es pot inscriure i per tant, aquí, tindríem un
debat. No sé també, si a un mes de néixer..., aquí s’obriria un debat, però vaja, això
també depèn de l’oferta i de la planificació del finançament del Departament
d’Educació i en canvi, ens ho “mandaten”, només a nosaltres i “instar al Govern
municipal a la creació de noves escoles bressol”, aquí fins i tot, vostè m’ho ha
reconegut, tant costa acceptar aquestes tres esmenes?. Si estem d’acord?, per què
no les acceptem?

SRA. CARBALLEIRA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Les esmenes, primer, aquesta de si cal i tal..., la podia haver fet però no la va fer,
va fer una altra. Vostè, les seves esmenes eren tatxar municipal i posar Generalitat.
Nosaltres el què volem és que el nostre Govern municipal, estigui darrera
d’aquestes qüestions i per això, el nostre Govern municipal, són regidors de
L’Hospitalet, li demanem al nostre Govern que planifiqui a la Generalitat, que faci la
xarxa que hem dit d’espais familiars, etc., que faci aquest catàleg. Però quin
problema n’hi ha ..., no, ara de moment estic parlant jo, si no li importa, però bueno.
SRA. ALCALDESSA
Sr. Graells, està parlant la Sra. Carballeria.

SRA. CARBALLEIRA (ICV-EUiA-PIRATES-E)
De veritat, vostè és el regidor d’Eduació, entenc, no?, doncs, pot deixar parlar la
resta, també, perquè és que si no, critiquem a uns altres i estem fent el mateix, però
da igual, pot continuar vostè.

SRA. ALCALDESSA
Acabi, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA(ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ja no sé ni per on anava perquè clar amb tantes interrupcions i tanta “guasa” que
tenim aquí davant...

SRA. ALCALDESSA
Jo li demano disculpes, Sra. Carballeira, li demano disculpes, en nom del grup
socialista, però m’agradaria que acabés la intervenció.

SR. GRAELLS VEGIN (PSC-CP)
Ja sé que no és possible perquè els grups ja s’han posicionat, demano disculpes, jo
també, si cal, perquè tampoc era la meva, diríem, el meu objectiu interferir en el
diàleg, precisament que crec que és positiu. Nosaltres s’hagués posat “instar al
Govern de la Generalitat amb participació de l’Ajuntament”, ho acceptem, ho
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haguéssim acceptat. Però això, la resposta que vàrem tenir, no, no...

SRA. ALCALDESSA
Jo crec que el que es posa de manifest és que podien parlar una mica abans del
Ple i possiblement... Aquesta és una moció que evidentment, no sé si finalment...,
s’ha rebutjat, però en tot cas, la intenció i les paraules que no fa tants dies, el
Conseller d’Educació va venir, fa una setmana, jo sé el què vam estar parlant, quan
vam estar reunits, sé que la responsable, el portaveu del seu grup li va manifestar,
jo estava present, el que vam parlar i en definitiva, jo crec que tots estem d’acord,
que aquesta ciutat necessita més places d’escola bressol i les hem d’aconseguir,
però hem d’exigir a qui és competent com explicava el Sr. Graells que tornin a
invertir recursos en aquesta matèria, cosa que van deixar de fer, des de fa anys i
que hem estat els ajuntaments el que hem tingut que suportar la manca de recursos
de la Generalitat, i per tant, hem fet una aposta doble.
Per tant, jo crec que en el fons, a veure, encara que no ho sembli, de vegades jo no
sé els veïns o els ciutadans quan veuen aquests debats, no sé quina és la
impressió que es poden portar però crec, que en definitiva, com a mínim, en
aquesta qüestió estem bastant més d’acord del què ha pogut semblar, encara que
no ho sembli.
En tot cas, la número 23, no ha estat aprovada i la número 24 ha estat aprovada
per unanimitat. Per tant, jo crec que aquí ens hem d’alegrar de que, en fi, encara
que sigui per aquesta moció, tots els grups polítics, al igual que es va fer en un altre
municipi del Baix Llobregat, ara estàvem parlant abans d’entrar amb els
responsables de la Fundació, primer Ajuntament que va aprovar una moció similar
va ser Sant Boi, també amb unanimitat de tots els grups polítics.
Avui, jo crec, val la pena, doncs, felicitar a la Fundació i esperar a que la Síndica,
doncs, faci la feina que se li encarrega per part de la moció, per tant, felicitats i
espero que puguem replicar aquesta moció en molts altres municipis i que tot això
es pugui elevar i que acabi a que les institucions europees i mundials puguin
reconèixer aquesta qüestió.

Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 23 i 24, el resultat és el
que figura a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 23.CIUTAT.

PER FOMENTAR LA XARXA D'ESCOLES BRESSOLS A LA

Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
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Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb 12 vots a
favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín i amb 2 vots d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació.
MOCIÓ 24.- PER A LA CREACIÓ DE LA FIGURA DE DEFENSOR/A DE LES
GENERACIONS FUTURES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació ha
estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Existeixen nombrosos instruments internacionals de protecció ambiental que
defensen a les generacions futures enfront de l'acció de la humanitat del present.
L'Informe Brundtland "El nostre Futur Comú" en 1987 assenyala: "Hem pres
prestat capital del medi ambient de les generacions futures".
El principi 3, de la Declaració de Rio 1992 declara que "el dret al
desenvolupament ha d'exercir-se en forma tal que respongui equitativament a les
necessitats de desenvolupament i ambientals de les generacions presents i
futures".
La Declaració sobre la Responsabilitat de les Generacions Presents cap a les
Generacions Futures formulada per la UNESCO l'any 1997 convida formalment a
les institucions públiques a preparar-se resoltament a salvaguardar les
necessitats i els interessos de les generacions futures amb un esperit de
solidaritat.
L'imperatiu moral que exigeix que es formulin per a les generacions presents
unes directrius sobre el comportament que cal observar dins d'una perspectiva
de conjunt oberta a l'avenir ja està posant-se en pràctica a través d'institucions
en diferents països.
No en va, a Suècia o Finlàndia existeixen figures de protecció ambiental amb
base en la protecció de les generacions futures. També Hongria institueix el
Comissionat Parlamentari per a les Generacions Futures, Bèlgica la Fundació
per a les Generacions Futures, Alemanya la Fundació per als Drets de les
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Generacions Futures o a Regne Unit s'ha proposat una tercera Càmera
Parlamentària denominada Càmera dels Guardians del Futur (al costat de les
Càmera dels Lores i la dels Comuns), per vetllar pels recursos de les properes
generacions.
Tenint present que en la Carta de les Nacions Unides els pobles de la Terra han
expressat la seva voluntat de “preservar a les generacions esdevenidores” així
com els valors i principis que consagra la Declaració Universal de Drets Humans.
Prenent en consideració les disposicions del Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals, i del Pacte Internacional de Drets Cívics i Polítics,
aprovats el 16 de desembre de 1966, i també les de la Convenció sobre els
Drets del Nen aprovada el 20 de novembre de 1989.
Preocupats per la sort de les generacions futures davant els desafiaments vitals
que planteja el proper mil·lenni i conscient que en aquesta etapa de la història
corre seriós perill la perpetuació mateixa de la humanitat i el seu medi ambient.
Afirmant la necessitat d'establir nous vincles equitatius i globals de cooperació i
solidaritat entre les generacions i de promoure la solidaritat entre generacions en
el marc de la continuïtat de la humanitat, amb l'afany de preservar el nostre
entorn, en benefici de les generacions futures.
Recordant que les responsabilitats de les actuals generacions envers les futures
ja s'han esmentat en diferents instruments jurídics com la Convenció per a la
Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural.
Aprovada per la Conferència General de la UNESCO el 16 de novembre de
1972, el Conveni sobre la Diversitat Biològica aprovat a Rio de Janeiro el 5 de
juny de 1992, la Declaració de Riu sobre el Medi ambient i el Desenvolupament
aprovada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi ambient i el
Desenvolupament el 14 de juny de 1992, la Declaració i el Programa d'Acció de
Viena aprovats per la Conferència Mundial de Drets Humans el 25 de juny de
1993, i les resolucions de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre la
protecció del clima mundial per a les generacions presents i futures aprovades
des de 1990.
Reconeixent que la tasca de garantir la protecció de les generacions futures,
especialment mitjançant l'educació, constitueix una part important de la missió
ètica fonamental de les institucions públiques.
Advertint que la destinació de les generacions esdevenidores depèn de les
decisions i mesures que es prenguin avui, que els problemes actuals han de
resoldre's per tant en interès de les generacions presents i futures, i que la
pobresa extrema, el subdesenvolupament, l'exclusió i la discriminació
representen un perill per a les generacions presents i donen lloc a
conseqüències nefastes per a les esdevenidores, convidant a les institucions
públiques a preparar-se per salvaguardar des d'ara les necessitats i els
interessos de les generacions futures amb un esperit de solidaritat, sent
conscients de la incertesa actual en el panorama internacional en relació a
l'adaptació al canvi climàtic.
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La fundació Savia va proposar el passat mes de juliol de 2018 aquesta moció a
tots els grups municipals de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat per a la
seva presentació al ple municipal.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d'ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:
PRIMER.- Proposar a Nacions Unides, com a organisme representant dels
pobles de la Terra, la creació de la institució del "Defensor/a de les Generacions
Futures".
SEGON.- Proposar al Parlament Europeu, com a representant de la sobirania
popular dels pobles d'Europa, la creació de la institució del "Defensor/a de les
Generacions Futures".
TERCER.- Proposar al Congrés dels Diputats, com a representant de la
sobirania popular de l'Estat, la creació de la institució de el “Defensor/a de les
Generacions Futures”.
QUART.- Proposar al Parlament de Catalunya, com a representant de la
sobirania popular del poble català, la creació de la institució del "Defensor/a de
les Generacions Futures".
CINQUÈ.- Proposar a l'Ajuntament, com a administració més propera a la
població, estudiar la creació de la figura del "Defensor/a de les Generacions
Futures" o l'assumpció d'aquestes funcions per part de l'àrea, regidoría,
sindicatura o organisme més adequat.
SISÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a la Fundació Savia, al govern de l'Estat, al
govern de la Generalitat de Catalunya, a les principals entitats ambientalistes de
Catalunya i del municipi, a la FAVVL’H, a les AAVV de L'Hospitalet de Llobregat i
als sindicats de la ciutat.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 25 i 26, es
produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Per a la presentació, Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Tots els membres d’aquest Ple coincidirem que la neteja i
l’incivisme són una de les principals preocupacions que tenen els veïns i les veïnes
de la nostra ciutat. La ciutat està bruta i no ho diu Esquerra Republicana de
Catalunya, ens ho diuen els veïns i les veïnes d’aquesta ciutat. I és que els veïns i
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les veïnes, des de fa molt de temps, es queixen de l’augment de la brutícia i també
es queixen molt de les pràctiques incíviques. Només cal passejar-se pels carrers de
la nostra ciutat o mirar les diferents fotos que envien els veïns i les veïnes a les
xarxes socials, per veure contenidors plens, brutícia en parcs i carrers i
escombraries fora de contenidors, per posar alguns exemples.
Tots els grups polítics d’aquest Ple coincidirem que tenim un greu problema amb
l’incivisme a la nostra ciutat. I tots també coincidirem que les campanyes contra
l’incivisme i la millora de la neteja a la nostra ciutat han estat, al menys, insuficients.
També coincidirem que, tot i haver tractat aquesta problemàtica diverses vegades
en aquest Plenari, estem pitjor i estem molt lluny d’arribar a solucions i tenir una
ciutat més neta.
Perquè hem de ser conscients que la partida pressupostària de la neteja, és la
partida més gran d’aquest ajuntament, que continuem patint una mala gestió de la
direcció de Fomento y Contratas i remarco, de la direcció i no dels treballadors,
perquè m’agradaria també manifestar que quan nosaltres proposem el tema de
recuperar la contracta de la neteja, quan nosaltres parlem de la situació de la
neteja, vostès escampen que estem contra els treballadors i les treballadores que
fan la neteja a la nostra ciutat. Doncs tot el contrari, nosaltres estem a favor dels
treballadors i les treballadores que netegen la nostra ciutat i critiquem la mala
planificació que fa la direcció.
I aquesta opinió, és una opinió compartida per diferents grups polítics, és una opinió
també compartida per diferents entitats socials, per diferents associacions de veïns
de la nostra ciutat i posarem l’exemple que el 2011, quan es va concedir la
contracta a Fomento y Contratas, la federació d’associacions de veïns d’aquesta
ciutat va manifestar en aquell moment el seu rebuig.
Per això els proposem un Ple extraordinari i proposem un Ple extraordinari per fer
un monogràfic sobre la neteja i l’incivisme a la nostra ciutat i que fruit d’aquest
debat, un debat en positiu, siguem capaços de buscar amplis consensos per
solucionar aquest problema que afecta a la nostra ciutat.
I també hem de debatre sobre el model de gestió de la neteja. Perquè nosaltres
volem un Ple extraordinari on no només participin els grups polítics, sinó volem
també que en aquest debat important per a la nostra ciutat, s’escolti els veïns,
s’escolti les associacions i entitats i s’escolti també els treballadors i les
treballadores de la neteja, perquè hem d’escoltar totes les veus i hem d’escoltar
també les propostes de tothom, per acabar amb aquest incivisme i la brutícia que
pateix la nostra ciutat.
I també és molt important que debatem sobre el tema del model de gestió del
contracte de la neteja, que finalitzarà dintre de poc i volem que en aquest debat hi
participi també obertament la ciutadania. Per això també els demanem que es pugui
fer un model participatiu en el qual la ciutadania pugui escollir quin tipus de model
de gestió vol sobre la neteja.
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I estem segurs des d’Esquerra Republicana de Catalunya, que aquest Ple
extraordinari servirà perquè puguem desenvolupar entre els partits polítics, entre les
diferents forces sindicals, entre les diferents entitats i associacions i entre la
ciutadania, trobar solucions i tenir una ciutat més neta i acabar amb l’incivisme que
taca la nostra ciutat.
Respecte a la moció 26, com vostès saben, la unió de federacions esportives de
Catalunya, que aglutina a 69 federacions esportives del nostre país, està promovent
una iniciativa legislativa que vol reformar la llei de l’esport català.
Aquesta ILP té com a objectiu donar un impuls a la millora de la pràctica esportiva,
impulsar els valors de l’esport català i també millorar el sistema de gestió de
l’esport. Una ILP que dibuixa un nou model de gestió, més a prop del que serien els
estàndards internacionals i incorpora i s’actualitzen aspectes concrets, per exemple,
com és promoure el tema de la igualtat efectiva de l’esport femení; la tolerància
zero a la violència i discriminació; millorar i promocionar l’esport de base; potenciar
l’esport per a persones amb discapacitat; millorar la tecnificació dels nostres
esportistes, la projecció internacional de l’esport català i millorar també la
transparència i la participació.
En definitiva, aquesta proposta que fan les diferents federacions esportives del
nostre país és donar un impuls i millorar la pràctica de l’esport, ajudar als
esportistes i potenciar els clubs esportius.
És per aquest motiu i recollint la proposta de la UFEC, que demanem al Plenari
d’aquest ajuntament que manifesti el suport a aquesta ILP, que també l’ajuntament,
d’acord amb la UFEC, promogui la recollida de signatures i informació i que
s’informi d’aquesta moció, si s’aprova, a les diferents entitats esportives de la nostra
ciutat.

Essent les 21:34 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. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Abans d’entrar puc fer una proposta de... és un punt del tema de la neteja, que en el
punt cinquè diu, que l’ajuntament, conjuntament amb les entitats representades en
el consell de ciutat, obri un procés participatiu per tal de que la ciutadania decideixi
sobre la municipalització. Jo volia afegir, la consideració sobre la municipalització o
la contractació externa, diferenciar, o sigui, aquí expliquen tots els mecanismes i
aquí jo crec que en el cinquè fer l’aclariment de dir, sobre un sistema o sobre el que
tenim actualment, no amb la mateixa empresa, sinó si continua amb un sistema o
escollir un altre.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bé, ens agradaria haver-la escoltat abans perquè hem tingut Junta de Portaveus i
no s’ha manifestat en cap moment. Nosaltres volem fer el debat sobre la
municipalització. Entenem que si no s’aposta amb un procés participatiu per la
municipalització, es farà l’aposta per l’actual model que existeix. Per tant, no
acceptem l’esmena.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención y en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Referent a la primera moció sobre el Ple extraordinari, em sembla una
bona proposta però no entenc perquè demanen un Ple. Em sembla una bona idea,
seure tots, parlar del tema tots els implicats, des de l’empresa, els veïns,
associacions, grups polítics, però un Ple servirà per a què cadascú es posicioni i
digui la seva opinió, però no trobarem cap solució a res. Crec que és molt millor el
format de fer una comissió de treball mixta, tots aquests agents que vostè proposa,
però una comissió de treball que no només seiem un dia, cinc, deu, quinze hores,
sinó diferents trobades amb un calendari, on es puguin desenvolupar aquelles
propostes que semblin més adients i obri un debat sobre els temes que escaiguin.
I sobre l’altre moció, el recolzament a la ILP, aquí votaré també en contra. Tinc
entès que la Secretaria General de l’Esport ja hi està treballant en la reforma
d’aquesta llei de l’esport. Llavors fora bo que els socis de govern es posessin
d’acord en què ha d’incloure aquesta llei. Per una banda, i després per l’altra, les
propostes que porten vostès en aquesta moció de que faci l’ajuntament, em sembla
que estan instrumentalitzant una miqueta l’administració, que no ens hem de
dedicar a recollir signatures, sinó que tenim d’altres coses a fer. I a més d’aquesta
instrumentalització, fem referència a una ILP, iniciativa legislativa popular. En el
moment que hi ha una administració dins, no sé fins a quin punt continua sent
popular. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies. Referent a les mocions d’Esquerra Republicana, continuar una mica amb
el discurs que ha fet la meva companya. Entendre que un Ple municipal és una eina
per arribar a amplis consensos, a mi m’encantaria. Si poguéssim fer-ho en un Ple,
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jo crec per això un dia en democràcia es va decidir que es feien els Plens, per
debatre i per arribar a consensos, però els Plens, almenys els que jo conec, la part
que m’ha tocat viure, ni s’arriba a consensos ni es debat, aquí cadascú ve i diu la
seva.
Jo crec també que la millor eina, primer, que hi ha una eina que és, amb 7 regidors
vostès poden demanar un Ple extraordinari del que vulguin, del tema que vulguin, a
la presidenta del Ple, que és la senyora Alcaldessa.
I segon, que jo crec que l’eina on tots podrem col·laborar profundament i dir
cadascú la seva, és una comissió de treball. Una comissió de treball jo crec que
seria una bona eina per a tots poder aprofundir bé en el tema, els problemes que té
la ciutadania i les possibles solucions que podem posar des de l’administració. Així
que en aquesta moció votaré en contra.
I a la moció per donar suport a la iniciativa legislativa popular, mateix argument. En
contra.
Essent les 21:43 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Començarem per la 25, el Ple municipal extraordinari. En aquesta ocasió, des del
nostre grup municipal votarem els acords per separat. El motiu és que per a
nosaltres existeix una qüestió que ens preocupa bastant, en relació a bona part del
contingut d’aquesta moció i dels debats habituals sobre aquesta temàtica, més
encara, si està presentada des d’un grup com Esquerra Republicana. Al nostre
entendre, des d’aquest grup municipal no estem a favor que aquesta problemàtica
es barregi amb el debat, al voltant del terme civisme i la fracassada, per a nosaltres,
ordenança amb el mateix nom.
Mentre aquest plantejament, el plantejament de l’incivisme, diposita la
responsabilitat de l’estat de la brutícia dels carrers sobre veïns i veïnes de la nostra
ciutat, no entrem a qüestionar en profunditat les arrels d’aquesta problemàtica que,
per a nosaltres, principalment provenen de la naturalesa i particularitats del
contracte d’externalització actual de la gestió del servei.
Cada any, Fomento de Construcciones y Contratas, rep gairebé 24 milions d’euros
de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en virtut d’aquesta contracta de neteja,
clavegueram i residus, que és la més important del consistori, en import i en
impacte local. Estem parlant que, durant una dècada l’Ajuntament ha delegat en
una macroempresa com és Fomento de Construcciones y Contratas, no només el
portar a terme el servei i execució de la neteja viària. Durant 10 anys, aquest
Ajuntament ha delegat l’experiència, el coneixement i el lideratge en aquesta gestió
dels residus, essent els controls municipals i sobretot els criteris de control
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insuficients, a la vista de les constants crítiques i de la percepció per part de veïns i
veïnes, sobre l’estat de la neteja a L’Hospitalet.
Diem això, perquè aquesta empresa, Fomento de Construcciones y Contratas ha
estat objecte d'expedients sancionadors per incompliments de la seva contracta,
des de dos grans ajuntaments de l'Àrea Metropolitana. Aquests expedients
sancionadors han suposat multes milionàries, com ara els 7 milions d’euros, en el
cas de l’Ajuntament de Barcelona per un frau consistent a falsejar dades dels
residus retirats, per tal d’inflar els ingressos a costa de calés públics. Mentre això
passa, al nostre entorn més proper amb la mateixa empresa, l'Ajuntament de
L'Hospitalet es nega a fer una auditoria externa del servei.
La Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència va sancionar al 2015 a les
empreses, aquesta, a Fomento, a Sacyr, a ACS i a Ferrovial per pràctiques
oligopòliques, bàsicament per repartir-se el mercat. És l'IBEX35. No descobrim res
de nou.
Per tant, més enllà de posar al centre del debat polític la prioritat de la neteja, dins
les polítiques públiques municipal, l’objectiu d’aquesta moció, per a nosaltres,
hauria de ser la municipalització del servei. Bàsica i clarament, la municipalització
del servei.
Creiem que és una fantasia contractar grans empreses i pensar que són
controlables, si existeix aquesta voluntat realment. L'Hospitalet és una ciutat en la
que la pobresa, la precarietat i l'atur estan molt estesos i no ens podem permetre
malmetre els nostre recursos.
Votarem, tenint en compte la diferenciació que hem fet entre els temes, ens
abstindrem del primer acord perquè creiem que tant en el títol de la moció com en el
primer acord s’inclou de manera molt clara el concepte d’incivisme i per a nosaltres
es tracta de barrejar temes. Votarem a favor del segon i del tercer i votarem en
contra del quart. A favor del cinquè i a favor del sisè també.
I votarem a favor de la moció 26. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció del tema de la neteja i del tema de l’incivisme, jo crec que, amb
independència que puguin haver altres mecanismes, que es faci un Ple
extraordinari si és monogràfic, sobretot d’aquest tema, no hauria de ser
contraproduent. En tot cas, quin seria el model d’aquest Ple per poder arribar a
consensos, com aquí s’ha dit. Al final, no és tant el desenvolupament del Ple, sinó
realment poder arribar a uns consensos.
Jo crec que aquí hi ha una diferència gran també en el tema de neteja i en el tema
d’incivisme. Hi ha una part de l’incivisme que també no el resolem, perquè no
apliquem l’ordenança del civisme amb tota la seva extensió i potser el que hauríem
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de fer són més accions de conscienciació ciutadana, que s’han fet, que nosaltres en
el seu dia hem proposat mocions de fer campanyes sobre aquest tema, s’han fet,
també és evident que no donen el seu fruit i el seu resultat perquè l’incivisme
s’agreuja. També la CUP comentava de que dintre de l’incivisme hi ha diferents
situacions, de situacions concretament incíviques i altres situacions derivades d’una
situació de pobresa en alguns llocs. I per tant, hauríem d’aclarir i atacar quines són
les situacions en cada moment.
També hi ha una cosa molt important que nosaltres creiem, que el tema de la neteja
no ho solucionarà la municipalització del servei si no solucionem l’incivisme i també
des d’una aplicació d’una empresa externa, potser el problema és que el que falla
és l’actual empresa. Potser hi haurien altres empreses que funcionarien i per això jo
feia aquesta proposta de que decidim entre tots, amb consens, tal i com es diu en
aquesta moció, si volem municipalització o volem l’altre model que potser el que
ens està fallant ara és l’empresa que ho està desenvolupant.
Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció en els seus quatre primers
punts, del primer al quart i el sisè, però votarem en contra del cinquè perquè
entenem que si fem un debat en el que ha d’haver-hi consens, el consens passaria
per decidir també quin és el model que volem decidir, si municipalització o una
contracta externa com tenim actualment, però evidentment diferent de la que tenim,
amb una altra empresa o no i per tant això seria consens, perquè nosaltres
entenem que el consens forma part de que si hi ha diferents models, aquests
models també es puguin decidir amb consens.
I no només parlar d’un procés participatiu sobre si fem municipalització i no parlem
de l’altre tipus de contrata, que tenim actualment, que torno a repetir, que des del
nostre punt de vista, des del Partit Demòcrata, no està funcionant. És un tema
evident i potser el que no funciona no és l’externalització, sinó que no funciona
l’empresa que actualment està desenvolupant aquest servei.
I en quant a la moció número... el tema de l’esport, hi votarem en contra. Entenem
que la ILP, que la unió de federacions esportives de Catalunya va presentar al
Parlament de Catalunya el 27 d’abril del 2018, és un document que no compta amb
el consens del sector, punt que creiem indispensable a l’hora de dur a terme una
modificació legislativa d’aquest tipus.
Per això i perquè sí que existeix un acord i un consens en la necessitat de modificar
l’actual legislació esportiva i de desenvolupar un nou marc normatiu d’acord amb les
mesures estratègiques, aprovades en el pacte nacional de l’activitat física i l’esport
de Catalunya conclòs al juny del 2017, el 30 de juny s’instrumentalitzà el projecte de
llei de l’esport i l’activitat física a Catalunya, impulsat pel govern.
Aquest text aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya aposta per un avenç
conceptual de l’esport i de l’activitat física, on tothom hi tingui cabuda. Tant el 25 %
de la població que practica l’esport sota la protecció federativa, així com
especialment el 75 % que ho fa de forma lliure i sense cap finalitat competitiva.
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Aquest text preserva el model de col·laboració entre l’administració pública i les
entitats de caràcter privat, per tal d’aconseguir millorar la salut i el benestar, garantir
la pràctica segura de l’esport i l’activitat física, garantir la igualtat i la cohesió social,
enfortir el sentiment de pertinença com a base d’unió, promoure la recerca esportiva
i científica, oferir solucions econòmiques directes per a la viabilitat de projectes i
promoure la internacionalització.
Per tant, i entenent que aquest camí engegat pel govern de la Generalitat a través
de la Secretaria General de l’Esport i amb el consens de totes les parts que integren
el sector, és el que s’ha de seguir, per això votem en contra d’aquesta moció.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres la moció 25 ens abstenim perquè no veiem una necessitat per fer un Ple
extraordinari. Sí estaríem d’acord en una comissió que veiés la problemàtica de
l’incivisme i de la neteja. I en la 26, estem en contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la 25, nosaltres compartim la preocupació dels veïns i veïnes per la
neteja, com està l’estat de neteja de la ciutat. Molts dies veïns i veïnes venen i ens
expliquen com està i es preocupen molt. La veritat és que la ciutat no està neta i és
així, sobretot a la zona nord hi ha un problema greu.
No ens agrada que s’inclogui en aquesta moció tot el tema d’incivisme. Creiem que
l’incivisme té altres vessants i altres matisos, però creiem que sí que és important
que es faci una reflexió sobre el model de la recollida d’escombraries.
Nosaltres sí que estem d’acord en la municipalització del servei. Tenim exemples
molt a prop, per exemple, a la ciutat de Castelldefels, que fa un parell d’anys que ha
fet aquesta reconversió amb molt èxit i un estalvi per a les arques de l’ajuntament i,
a més a més, amb molta eficiència i els veïns i veïnes de Castelldefels aproven amb
nota aquesta reconversió. Per això nosaltres votarem a favor. Creiem que és
necessària una reflexió profunda de com està la neteja a la nostra ciutat.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 26, moció per donar suport a la iniciativa legislativa popular
que promou la unió de federacions esportives de Catalunya. Nosaltres ens
abstindrem d’aquesta moció per diferents qüestions.
Una, perquè si és una ILP, si ja els federatius fan la recollida de signatures, crec
que les administracions, en aquest cas, han de ser més curoses, han d’estar a
banda d’aquestes iniciatives.
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I, a més a més, també perquè ho presenta Esquerra Republicana, que entenc que
governa a la Generalitat de Catalunya, cogoverna, i jo que sé si té intenció de fer
una unió de federacions esportives, ho pot fer amb la seva acció de govern. No cal
que doni suport a cap iniciativa legislativa popular. Llavors per aquest motiu,
nosaltres ens abstindrem d’aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. La moción 25 es una moción que nosotros siempre hemos
manifestado aquí en este Pleno, que estamos en desacuerdo con que haya según
qué tipo de municipalizaciones. Creemos que no es quizá el mejor sistema pero en
cualquier caso he oído aquí algunos argumentos, sobre todo los socios del
gobierno, que me han hecho reflexionar. En principio pensaba votar en contra o
abstenerme, pero al final voy a votar a favor.
Porque no le vamos a hurtar el debate a los vecinos. Siempre el debate es bueno.
No sé por qué, hay quien se empeña en hurtar debates. Todo lo que sea preguntar
y que esté dentro de la ley, Ciudadanos nunca tendrá problema. No estamos de
acuerdo con consultas que no sean legales, pero las que son legales, sí.
Y ya le digo y les adelanto que nosotros probablemente, aunque ese Pleno se
celebrara, seguramente habría que atinar mucho en ponernos en que hubiera
consenso y donde nosotros no vamos a estar de acuerdo, en cuanto como está
esta moción y los experimentos que tiene. Estamos bastante de acuerdo en
muchas cosas, en otras no.
Es verdad que la ciudad es un desastre. Es verdad que no responde a la
expectativa que tenía que haber en función del contrato que tenemos, que vale un
dineral. Es verdad que la empresa, no sé por qué, no está dando la talla en función
de lo que se espera de una empresa con esta magnitud y con lo que se le paga,
pero habría que ver porqué. Y a mí se me ocurre pensar muchas cosas, que no voy
a explicar aquí. Si llega ese debate, igual las explicamos, porqué ahora no toca. No
toca, como diría el president. Ara no toca.
Mire, veo por ahí yo algunas cosas que no me acaban de cuadrar, algunos
anuncios por ahí en sitios y tal, Fomento. No sé, al final el principal objetivo de una
empresa es ganar dinero y al final lo ganan, lo ganan. Pero a veces a costa de que
cuando hay por ahí algunas cosas.
En cualquier caso, para no aburrir al personal, aunque no salga aquí la moción, que
no va a salir y que yo ya les he dicho anteriormente que mi intención era votar
abstenerme o en contra, pero en vista de algunos argumentos, me sabe mal que al
final se niegue o no se quiera que haya un debate aquí porqué se lo merece, el
debate, pero lo van a conseguir. Si al final es verdad que hay otras herramientas,
que son los 7 concejales que tienen que firmar.
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Por lo tanto, vamos a ver si son capaces ustedes de convencer a más gente, si es
que siguen empeñados en traer esta moción aquí, para que se debata eso en ese
Pleno extraordinario, que probablemente lo consigan. Ya les digo que no vamos a
tener al 100 % el consenso pero quizás hablando nos podemos entender y ver a
qué forma llegamos para que al final los beneficiarios de ese debate y de ese
consenso, sean los vecinos y que no sufran la suciedad y, perdónenme, que es que
vamos por ahí cuando se dice, que es incivismo, hombre, yo veo los contenedores
desbordados en recoger y la gente que baja no va a volver con las bolsas a casa.
Normalmente la deja ahí. Están desbordados, Sr. Castro, usted lo sabe, lo hemos
visto muchas veces. Hay un servicio especial pero no acaba de funcionar. ¿Por
qué? Usted lo debe saber mejor que nadie. Yo sé que usted Sr. Castro lucha para
que eso funcione, pero no funciona. Es verdad que no funciona. Es verdad que la
ciudad está, es de lo primero que perciben los ciudadanos que no funciona en esta
ciudad, es el tema de la recogida de basuras y la limpieza y demás.
Por lo tanto, no sería malo celebrar un Pleno monográfico, no sería malo. Porque
seguramente el gobierno tendrá la posibilidad de defender sus teorías y de
demostrarnos, a lo mejor, que lo están haciendo muy bien. Bueno, pues es una
posibilidad.
Un Pleno monográfico cuando se entiende que, esto lo hacen porque quieren poner
entre la espada y la pared al gobierno. No. Puede ser una herramienta para que el
gobierno nos convenza de que lo está haciendo bien. A tenor de lo que vemos,
parece que no, pero si tienen ustedes poderosos argumentos para convencernos,
igual tenemos que darles la razón. Es que esto es imposible. No nos lo creemos
mucho porque todo es posible.
En definitiva, lo he explicado. No hay que tenerle miedo al debate, no hay que
tenerle miedo a las consultas, siempre que sean legales. A lo que hay que tener
miedo es a la ineficacia, al mirar para otro lado, a no poner las cosas en su sitio
cuando una empresa no cumple.
Y decía por aquí el Sr. Christian de la CUP-PA, que se podía sospechar de cosas
porque en Barcelona ya se ha demostrado lo que hacían. Sí, sí, y eso que decimos
a veces que cuando el gato escaldado huye del agua fría, pues imagínese que
puede pasar. Vamos a votar a favor también con cierta ventaja porque ya me gusta
ser sincero, porque ya veo que tampoco va a salir adelante la moción. Tengo la
sensación que ustedes también van a votar en contra. Sí, sí, Sr. Castro, es que es
así. Pero en cualquier caso, como tienen otros mecanismos que son herramientas
correctas, las pueden utilizar. Si ellos quieren, esa moción vendrá aquí, o sea ese
debate. Si quieren y persiguen ahí. Ya le digo que habrá que discutir antes.
Y la otra moción, pues la vamos a votar en contra porque no nos gusta quien hay
detrás de esto. Y porque no analiza bien los problemas que realmente tiene el
deporte en Cataluña. Yo conozco bien eso. He leído, me he leído todo esto, que por
cierto es larguísimo y farragoso y letra pequeñita y efectivamente me he
convencido. Y hablé con Cristian Alcázar, no me duelen prendas en reconocerlo,
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porque me gusta hablar cuando creo que se me puede hacer alguna aportación y
concluí con él que no era lo mejor para Cataluña, esta historia, esta ILP.
Por lo tanto, voy a votar en contra porque conozco bien además quien hay detrás
de eso y cual es en el fondo lo que se pretende con eso, que no es precisamente
favorecer a los colectivos generales del deporte, sino a una parte y solo una parte
con un calado político potente. Muchas gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Per anunciar el vot contrari del grup socialista en aquesta
moció. La veritat és que els motius són múltiples però si llegim la moció atentament,
jo crec que en els primers paràgrafs trobem el que, per a mi, és el principal motiu
per no recolzar-la. Diu, la proposta de llei de l’esport a Catalunya compta amb el
suport de la totalitat de les federacions esportives catalanes. I és cert, però i la resta
d’estaments representatius de l’esport català, estem d’acord o no estem d’acord
amb el text d’aquesta ILP? Doncs ja li responc jo, majoritàriament no.
Miri, per començar estic segur que aquest no és el text que hauria impulsat la
Secretaria General de l’Esport del Govern del que vostès formen part, dit sigui de
pas. I és més, em sap greu dir-li perquè crec que si vostès fossin conscients d’això,
no recolzarien aquesta proposta, però crec que sembla que alguns han aprofitat el
període d’absència de govern a Catalunya, per presentar aquesta iniciativa pel seu
compte i prendre avantatge.
Una proposta que obvia totalment la feina de mesos de la Secretaria Ggeneral de
l’Esport, per concretar una llei de consens que ha de ser fruit sobretot de les
reflexions realitzades per tots els sectors representatius de l’esport català, en el
marc del segon congrés de l’esport català i del pacte nacional per l’activitat física i
l’esport, tots dos processos molt recents, en els quals, com deia, tots els sectors de
l’esport català, les federacions també, com un més, van fer l’esforç de posar sobre
la taula les nostres propostes, les nostres prioritats i la visió de cadascú al respecte
de com ha de ser el present i el futur de l’esport a casa nostra.
Per tant, aquesta ILP és de part, d’una part i neix sense el consens mínim i la
capacitat de representar totes les mirades que coexisteixen avui a l’esport català.
És per això que crec que seria un mal negoci que, tot i reconeixent la necessitat de
que es formuli una nova llei de l’esport i d’evolucionar el nostre model esportiu, això
es fes des de la unilateralitat camuflada d’iniciativa legislativa popular.
Però els diré més, no estem d’acord amb la forma però tampoc amb el fons i li
donaré només dos motius, breument. El primer, aquesta ILP arracona els
ajuntaments, atorgant-los un paper secundari en la definició de les polítiques
esportives del país. Obvien totalment que a Catalunya és possible la promoció
esportiva, que vol dir que centenars de milers de nens i nenes puguin fer esport
gràcies al compromís i l’impuls dels ajuntaments.
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Doncs bé, aquesta importància cabdal s’ha de veure reflectida en la futura llei de
l’esport i la ILP no només no ho fa, sinó que esborra la petjada municipal i ens deixa
bàsicament per pagar les instal·lacions esportives i el seu manteniment. Per això sí
que servim els ajuntaments. Per prendre decisions, influir i tenir un paper
representatiu en el model esportiu, no. Els dirigents de les federacions i no sé quins
estaments, sí, però els electes, no. Doncs, perdoni’ns, però des d’una visió
municipalista això és inacceptable i no podem estar d’acord.
I el segon, els consells esportius de Catalunya. Crec que especialment a
L’Hospitalet i vostè ho coneix bé, ningú no pot dubtar de la importància i la
rellevància de la feina que fan els consells esportius, com a promotors de l’esport
en edat escolar. Un model que es caracteritza pel seu caràcter inclusiu, tothom pot
fer esport als consells esportius, sense cap tipus de limitació, per la seva promoció
de la salut a través de l’activitat física i finalment per la seva feina en la transmissió
de valors que cerquen la formació de bons esportistes, però sobretot millors
ciutadans.
Doncs bé, aquesta ILP directament deroga aquest model. El modifica d’arrel sense
ni tan sols haver parlat prèviament amb els consells esportius i relegant-los a un
segon o tercer pla, com a mera comparsa. Ni tan sols contempla que formin part de
l’assemblea general de la unió d’esports de Catalunya, un organisme de nova
creació del qual les federacions es reserven el control absolut i que passarà a
controlar el desenvolupament dels jocs escolars, qüestionant de nou la capacitat
d’incidència dels ajuntaments, canviant la naturalesa dels consells esportius i
eliminant la representació institucional que ha estat clau pel seu funcionament i èxit.
Per tant, ens podríem allargar analitzant la ILP títol a títol, però per resumir-ho,
votem en contra. Votem en contra per la forma, però també votem en contra pel
fons. No perquè no compartim la necessitat de treballar per una nova regulació de
l’esport a Catalunya, sinó perquè aquesta ILP que s’anuncia amb enunciats que
tothom podria signar amb els ulls tapats, té una mancança bàsica que és el
consens i el no reconeixement de que l’esport català és molt més que les
federacions esportives.
Que hi ha més món i que hem de ser capaços d’escoltar-nos, de treballar plegats i
de formular, amb la iniciativa del govern de la Generalitat i el treball parlamentari
posterior, una llei de l’esport que respongui a la necessitat real de l’esport català,
sense excloure a ningú.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bona nit i en primer lloc m’agradaria saludar la presència de
representants del comitè d’empresa dels serveis de neteja de la ciutat i també de la
secretària de CCOO de Catalunya, de Construcció i Serveis, que estan interessats
en aquest debat, òbviament, i que al llarg d’aquest mandat han col·laborat en molts
aspectes de mesures de millora i de participació.
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Bé, Sr. García, dos cosas nada más. Dos. Usted no tiene palabra. Ninguna. Ni es
de fiar. Usted cita aquí a Churchill y engaña a la gente. No tiene palabra. No es
nadie. Y dos, no vuelva a decir que hay un lado oscuro en el contrato de la
empresa. Váyase usted al juzgado. Váyase usted al juzgado porqué estoy harto de
sus comentarios en ese sentido. Si usted quiere criminalizar ese contrato, hágalo.
Hágalo en el juzgado y aporte pruebas. Las mentiras compulsivas del Pleno tienen
un límite.
Sr. García, nosotros no obviamos el debate, queremos un debate, un debate
oportuno, pero no oportunista. No se puede hacer un Pleno para hablar de los
servicios de limpieza, del incivismo y de la municipalización, todo en el mismo
debate y con no sé cuánta gente aquí para llegar a un consenso. Mire, eso no es
posible. Eso se lo saca usted de la manga porque estamos al final de este mandato
y le interesa marcar una posición, una posición muy poco creíble.
A inicios de este mandato, hicimos un trabajo en esa comisión que acertadamente
han propuesto dos miembros de este Pleno, hicimos una presentación de los
objetivos en los siete servicios que cumple la contrata y planteamos unos objetivos
de mejora y en esos objetivos de mejora nos emplazamos a hacer propuestas y
hacernos las revisiones críticas que se consideraran.
Y de ese trabajo, nosotros como gobierno hemos ido recibiendo, a través de los
Plenos, diferentes aportaciones y ustedes aquí han planteado en un momento
determinado, recuerdo Esquerra Republicana, el tema de la gestión de los residuos
selectivos. Mire, este año hemos mejorado un 22 % la selectiva en la ciudad porque
se han puesto medios. Ustedes hicieron una propuesta en el Pleno, se han puesto
medios.
Se hicieron propuestas por parte del grupo de Ciudadanos, que tienen poca
memoria, sobre la mejora de los muebles, se incorporó un equipo más. Hemos
incrementado este año 2018, un 20 % en la eficiencia en ese servicio.
Y yo aquí traía una batería de datos para ofrecer, porque pensaba que íbamos a
hablar de la limpieza, básicamente de la limpieza, pero hemos hablado más de
municipalización que de limpieza. Mire, nosotros somos de los pocos
ayuntamientos, porque aquí muchos ayuntamientos denominados del cambio, iban
a hacer la municipalización en cinco minutos, somos de los pocos que hemos
hecho un informe, un análisis. Somos de los pocos, y se utiliza en toda España ese
informe y es referente y nos ha costado mucho esfuerzo y ese informe nos daba
unas conclusiones, que ya os explicamos en su momento. La municipalización no
resuelve ni el incivismo ni la mejora de los servicios en sí mismos.
Ustedes califican lo de Castelldefels de un gran éxito, yo todavía no he visto esa
evaluación de resultados cualitativa en ningún sitio. Si la tienen, por favor apórtenla,
porque yo no la he visto en ningún sitio. Una cosa es un barómetro de opinión y otra
cosa es una evaluación cualitativa de los servicios
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En cualquier caso, fruto de ese análisis riguroso, hecho por la universidad, por una
persona de prestigio, se llegó a unas conclusiones y una de ellas era muy clara,
muy clara, que el rescate del contrato era carísimo y que el coste beneficio al final
era cero.
Pero además con un problema muy grave para los trabajadores, que dejaba a los
360 trabajadores en una situación de indefensión porque pasarían a ser
contratados no fijos, indefinidos no fijos de la administración, una situación de limbo
legal en la que a mí particularmente no me gustaría estar y menos si llevo 30 años
de servicio en una empresa.
Entonces, eso es una de las conclusiones de ese informe y ustedes dirán lo que
quieran, pero no han aportado nada ni ustedes, ni ningún otro ayuntamiento que
ustedes decían que iban a hacer la municipalización, la remunicipalización. Ni
Zaragoza, ni Madrid, ni Barcelona, ni Cádiz, ni nadie. Nadie ha remunicipalizado el
servicio de limpieza, excepto Castelldefels y le puedo decir, desde mi punto de
vista, de una forma un poco atropellada a través de una empresa pública.
Nosotros, insisto Sr. Garcia, queremos debatir los temas con rigor, de uno en uno.
Hablaremos de los servicios de limpieza, de la contrata. Hablaremos del incivismo y
hablaremos también de la gestión, pero con rigor. Voto en contra.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ens sorprèn. Miri, Sr. Castro, d’oportunista res. Aquest grup polític fa propostes i a
vostès els hi poden agradar o no els hi poden agradar. Nosaltres les fem, vostès les
voten, però d’oportunisme res, perquè aquest grup municipal té un servei a nivell de
la ciutadania i porta, a aquest Ple, propostes per millorar la qualitat de vida dels
seus ciutadans.
Ens sorprèn, és a dir, que no vulguin fer un Ple extraordinari, perquè al final el Ple
és el màxim òrgan de representació d’aquesta ciutat i fem aquesta proposta perquè
volem debatre en un àmbit molt concret i en un Ple molt concret, una de les
problemàtiques que pateix la nostra ciutadania. Si vostè en lloc d’un debat en vol fer
tres, doncs fem tres Plens. Parlem de la neteja, parlem de l’incivisme i parlem
també del model de gestió de la neteja, no tenim cap tipus de problema.
I enfoquem un Ple, i ho he dit en la meva intervenció, en clau positiva, en clau de
que les diferents forces polítiques, i més enllà de les forces polítiques, ha anomenat
associacions de veïns, els treballadors i les treballadores i les diferents entitats,
facin també propostes i vulguem sortir d’aquest Ple amb compromisos concrets.
Però vostès no creuen en la participació ciutadana, com tampoc creuen en altres
aspectes i vostè no creu en la defensa del patrimoni d’aquesta ciutat, per posar un
exemple. Per tant, vostès no volen participació, vostès no volen que es debati res i
vostès volen que aquest Plenari no tingui cap tipus de competència per decidir
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polítiques o fer debats en profunditat, com fem per exemple, quan fem un Ple
extraordinari de la ciutat, que sí que es pot fer.
I respecte al tema de la ILP, mirin, hi ha un consens, 69 federacions esportives. 69
federacions a les quals hi ha diferents persones, de diferents edats que estan
federades. I ens sorprèn algun tipus d’afirmacions. Ens sorprèn que es digui o es
critiqui que amb aquesta moció demanem que es difongui la ILP, si fos aprovada
per aquest consistori, mentre aquest ajuntament està fent propaganda i està
promovent una empresa de bicicletes, que aparca a l’espai públic, ens sorprèn. Que
nosaltres proposem un punt, per al qual demanem en aquesta moció, que no
s’aprovarà, si s’hagués aprovat, farien difusió d’aquesta ILP i per altra banda el que
fa l’ajuntament és promoure amb diners públics, empreses privades que ocupen el
nostre espai públic.
I tindrem aquest debat i el tindrem al Parlament de Catalunya i els diferents grups
polítics es posicionaran, perquè crec que hi ha una cosa important que no podem
menystenir, és a dir, que hi ha una ILP que sorgeix de la participació ciutadana, de
ciutadans i ciutadanes, en aquest cas, de totes les federacions esportives i aquest
debat no exclou ni la tasca que fan els municipis, ni els consells escolars, ni ningú,
perquè una ILP que creï tant consens en un àmbit esportiu com aquest, no ho
trobarem amb les 69 federacions esportives que hi ha al nostre país.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres creiem que la qüestió de la municipalització del servei de neteja és un
tema que, des d’un punt de vista pressupostari, és més del 10 % o pràcticament el
10 % del pressupost. És un estudi que va fer un professor universitari que va
contractar directament l’àrea, sense altre element més de contrast de la seva
informació, de les seves capacitats o de les seves conclusions, que van compartir
d’una manera, jo crec, amb massa presses.
Jo crec que seria convenient, en tot cas la moció, fer una proposta concreta. Igual
una comissió de treball amb experts, sindicats, partits, hagués estat la fórmula ideal
per treballar amb aquest element. La fórmula dels treballadors, per això està una
empresa municipal, com aquí tenim La Farga, tenim una empresa municipal, ara no
hem de fer una altra empresa municipal perfectament on podrien estar els
treballadors fent aquesta gestió i aquest treball?
Per tant, sincerament l’estudi i el puc contrastar, i l’ajuntament de Castelldefels està
treballant en inputs per avaluar els costos que hi ha, però tenen com a mínim un 15
% menys de despesa que el que pagaven anteriorment, com a mínim, per qüestió
de l’IVA, per qüestió del benefici industrial i són dades reals. Pot trucar vostè al
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tècnic de l’ajuntament que porta la gestió d’aquest servei i li podria confirmar,
simplement.
I no és per llançar a ningú, sinó cerquem precisament amb els companys
d’Esquerra Republicana, aquest grup i altres han proposat que això és la millor
forma per gestionar aquest servei, no per anar contra ningú, sinó a favor dels
interessos de la majoria, en aquest cas, dels veïns i veïnes de L’Hospitalet i de la
gestió en aquest cas, també de la seva àrea de govern. Per tant, per donar un millor
servei i que costi menys a les butxaques de veïns i veïnes. Per tant, no es posi tan
tens en aquest debat. Jo crec que requereix i hem d’assumir que es pot fer un debat
mes ampli. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, Sr. Castro, le veo muy nervioso. Sí le veo, porque ese ataque furibundo a
mi persona, haciendo un argumento ad hominem, o sea, atacando a la persona, no
defendiendo el tema con criterio, como usted sabría hacer si quiere. Y ¿sabe por
qué creo que está muy nervioso? ¿Sabe por qué creo que me ataca? Se lo voy a
decir honradamente, porqué yo me puedo equivocar, verdad que digo muchas
cosas, a veces, hasta inconvenientes, pero siempre hago un ejercicio, de verdad no
me gusta hacer el ejercicio de hipocresía y me gusta decir lo que pienso y se me ve
fácil como soy. Por eso cometo muchos errores, porque no hago tantos ejercicios
de hipocresía. Usted, mire, quiere hacer méritos delante de sus compañeros,
especialmente de la Alcaldesa, porque como han visto que yo tengo una buena
relación con usted y hablamos y decimos y usted dice si le ataco mucho para que
vean que no, me desmarco y tal y ahora últimamente le veo muy interesado en ir,
perdóneme, detrás de según qué cuestiones, lo veo por ahí que se va usted a
Andalucía, detrás de la Alcaldesa, sacando la foto, muy interesado, cuando usted
hace poco tiempo me decía cosas que no vamos a decir aquí, porque tampoco
quiero perjudicarlo.
Pero, fíjese, a lo mejor le hago un favor porque el hecho de que usted se enfrente
conmigo, el decir yo que usted está descontado y que lo van a quitar del gobierno
sus compañeros, a lo mejor lo afianza a usted, porque estos señores con tal de
hacérmela contra mí, cualquier cosa Sr. Castro. Por lo tanto, a lo mejor le estoy
haciendo un favor.
Mire, yo le he dicho lo que he dicho y no he faltado a mi palabra y le voy a decir
porqué. Porque le dije en la última conversación que tuvimos, hemos tenido tres de
este tema, que según fuera el debate, así haría. Y en cualquier caso, que
seguramente me abstendría, sí.
Y en cuanto a falta de palabra, pregúntele usted al Sr. Fran Belver, que he quedado
tres o cuatro veces con él para cosas que entendíamos que podían ser buenas para
el Pleno y que él entendía que podíamos llegar a un acuerdo y luego ha votado en
contra de lo que me había dicho. Me ha pasado un par de veces.
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Es verdad y lo he explicado al principio. Fíjese que no he hecho ejercicio de
hipocresía, he dicho que tenía pensado abstenerme o tal, pero bueno, tal como ha
ido el debate, he creído conveniente hacerlo, pero lo he visto a usted muy nervioso,
Sr. Castro. Tranquilo. Eso le va a venir bien.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Hablando de civismo, evidentemente, toca decir alguna cosa. Cuando hablamos de
civismo, es evidente que la ciudad tiene conflictos, los conflictos están a la orden
del día y nosotros como administración responsable intentamos solucionarlos.
Hay una teoría individual de la responsabilidad, aquí no vale atribuir a la
administración absolutamente todos los temas de civismo. Hay una teoría que pasa
por la conciencia de cada uno y por la autoresponsabilidad también, a pesar de que
la administración municipal esté detrás.
Yo le quería dar cuatro datos, se los voy a dar porque no creo que sea el objetivo
del debate hoy. Parece que el objetivo era claro, discutir sobre la moción que
presenta, pero yo estoy muy orgulloso de las campañas de civismo que estamos
haciendo. He de decirle que, por ejemplo, en la campaña de perros que se inició a
partir de los debates que ha habido en este Pleno, de los 1.054 animales que se
habían controlado a finales de julio, hubo más de 515 denuncias y 120 son por
perros peligrosos que habitualmente las ven ustedes aquí.
Pero sobre todo estoy muy orgulloso de los 3.100 estudiantes que han pasado por
las manos de la Guardia Urbana en el proyecto pedagógico sobre violencia de
género. También hemos hecho una campaña, durante este verano, en la cual han
pasado 8.000 niños y niñas con los 16 agentes cívicos que teníamos en los
diferentes barrios.
El civismo va mucho más allá de una simple campaña y de un momento, es un
tema cultural y es un tema que probablemente tengamos que seguir abordando con
la complicidad de todos los grupos políticos y de la población más cívica, esto es
evidente, pero que nos costará porque es un tema que no es de un día para otro.
Sabemos que hay algunas problemáticas difíciles de solucionar, pero no se
preocupe que estamos encima.
Decirle que no hemos cedido a ninguna empresa ningún espacio público para bicis.

SRA. ALCALDESSA
Me parece que hemos finalizado el debate. ¿Puede decir el resultado de la
votación?

SRA. SECRETÀRIA
Moció 25 ha estat rebutjada. L’acord primer amb 13 vots en contra, 10 a favor i 4
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abstencions; els acords segon, tercer i sisè amb 13 vots en contra, 11 a favor i 3
abstencions i els acords 4 i 5 amb 14 vots en contra, 10 a favor i 3 abstencions.
Moció número 26 ha estat rebutjada amb 21 vots en contra, 3 vots a favor i 3
abstencions.
Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 25 i 26 el resultat és el
que figura a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 25.- PROPOSANT LA CELEBRACIÓ D’UN PLE MUNICIPAL
EXTRAORDINARI SOBRE NETEJA, RESIDUS, INCIVISME I SOBRE EL MODEL
DE GESTIÓ PER ESTABLIR MESURES EFICIENTS PER ACABAR AMB LA
BRUTÍCIA I L’INCIVISME A L’HOSPITALET.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, essent rebutjada en la seva totalitat, amb el
resultat següent:
a) Acord PRIMER: ha estat rebutjat amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA
i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez
Ariza; amb 10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i amb 4 vots
d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acords SEGON, TERCER i SISÈ: han estat rebutjats amb 13 vots en contra
dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón
Ramiro i 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 Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
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Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr.
Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació.
c) Acord QUART: ha estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb
10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto
Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia
Esplugas González i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.
d) Acord CINQUÈ: ha estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRIT/A, Sra. Cristina Santón Ramiro i Sr. Rafael Jiménez Ariza; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto
Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez
i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco
Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 26.- PER DONAR SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
(ILP) QUE PROMOU LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE
CATALUNYA (UFEC).
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Ha estat rebutjada amb 21 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i dels REGIDORS i REGIDORA NO ADSCRITS/A, Sra./Srs.
Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín;
amb 3 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i
Jorge García Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
assistents presents en el moment de la votació.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 27 i 28, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata, respecte la moció número 27, tal i com ja hem manifestat
a la Junta de Portaveus, la deixarem sobre la taula, no sense abans dir una cosa al
respecte. És una moció que el títol diu: “per redactar l’ordenança municipal sobre la
protecció, control i tinença d’animals a la societat de L’Hospitalet”, a les comissions
informatives, l’equip de govern ens va dir que en el mes d’octubre, o sigui, en el
proper mes, portarà a aprovació inicial aquesta ordenança. Ordenança que en el
seu dia i per això hem fet la moció, venia de lluny, en el qual va haver-hi un termini
en el que se’ns va dir que al novembre de 2016, el 30 de novembre, va finalitzar el
període de consulta ciutadana per elaborar l’ordenança i sens va dir que es preveia
la seva aprovació per l’abril de 2017. Evidentment, això no ha estat així, se’ns
presentarà això al mes d’octubre de 2018, un any casi i mig desprès, però
nosaltres, des de la bona voluntat d’aquest oferiment, doncs, posem sobre la taula,
la moció, no perquè volguéssim que s’aprovés la moció per redactar una ordenança
si no que ja enteníem que aquesta ordenança tenia que estar en marxa.
El què és evident, que els fons d’aquesta moció és posar en ordre tota una sèrie de
situacions en benefici de la tinença d’animals i alhora, tot aquest incivisme que
provoquen certes situacions que podríem afegir a la moció anterior amb el tema de
la neteja, doncs, que el resolguin i per tant, torno a repetir, vull dir, que les femtes
de gos sense recollir no quedi com un tema innocu en aquesta ciutat, per tant,
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posem la moció sobre la taula, en tant en quant, esperem que al mes d’octubre es
porti aquesta moció, es puguin fer les al·legacions corresponents, es pugui fer
aquesta aprovació i ens reservarem el dret de continuar amb aquesta moció,
respecte del què ens trobem.
En quant a la moció per reordenar i arranjar l’entorn de la avinguda Ventura i
Gassol, si no vaig errat, el Sr. Pepe Castro, abans hem estat parlant d’una proposta
d’esmena a un acord i li passo la paraula perquè faci aquesta proposta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro. Vostè ha acabat, Sr. Monrós? Dic si ha acabat la seva intervenció. És
que no va així, a veure, el Sr. Castro, quan vostè acabi, farà una esmena.

SR. MONROS (CiU)
Perdoni, acabo la presentació. Bé, és una moció, en la qual, el què volem és un
espai del barri de Sant Josep, l’Avinguda Ventura Gassol, hi ha una plaça per un
costat i un accés que nosaltres entenem que s’ha d’arranjar, precisament, perquè
més enllà de que creiem que està una mica, diguéssim, antiquat i desfasat, hi ha
uns problemes d’accessibilitat.
Tema que ja han treballat, ens diuen que hi havia estat treballant, des del
desconeixement d’exactament el què, i parlant també amb l’associació de veïns,
que hem parlat aquest matí, també creiem que això és un tema en que s’ha
d’arranjar això, sobretot, amb lo que és el tema d’accessibilitat i el que volem és que
quan l’esmena aquesta que se’ns proposa, que en principi l’acceptem, és al final,
fer un procés participatiu en el que, arrel d’aquest informe, es debati quina és la
millor manera de donar solució en aquesta..., no és una plaça perquè no és una
plaça, però sembla físicament una plaça, l’Avinguda Ventura i Gassol, en el sentit
de veure, en aquest procés participatiu entre veïns, associacions de veïns,
comerciants i associació de comerciants del grup de botigues Centre-Sant Josep,
realment, quina és la millor manera de donar solució a aquest espai de la via
pública.

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, abans de donar pas a la resta.... És per fer una esmena...

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Una esmena, bàsicament la tinc per escrit, o sigui, Sra.
Secretària, la podem repartir?, hi ha per a tots els membres del Ple.
Bàsicament, recollim aquesta idea, donat que ja s’ha fet, l’estudi que demanava el
Sr. Monrós i que aquest estudi, d’alguna manera, planteja diverses possibilitats per
superar aquests problemes d’accessibilitat, el que proposem nosaltres és que hi
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hagi un procés participatiu entre associacions de veïns, veïns de l’entorn i
l’aportació que ha fet el Sr. Monrós de que sigui també el grup de botigues, doncs,
puguem arribar a un acord que desprès podem exposar al Consell de Districte, el
regidor del Districte veu clara aquesta solució i és el què plantegem en aquesta
proposta. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, abans de donar pas a...

SR. MONROS (CiU)
Tal i com ja li he manifestat en el seu moment, acceptem l’esmena perquè entenem
que és una proposta que millora l’anterior proposta d’acord.

SRA. SECRETÀRIA
Perdó, un moment, llavors, la proposta que vostè que ha presentat a la Junta de
Portaveus, d’esmena, no serveix i modificarien...

SR. MONROS (CiU)
Nosaltres havíem fet una proposta d’esmena posterior a la primera però pel camí, el
Sr. Pepe Castro, ens ha fet, diguéssim aquesta proposta d’esmena, d’esmena que
aquesta no la coneixen als portaveus perquè l’acabem de.....

SRA. ALCALDESSA
Bé, més que rés perquè sapiguem què votem. A veure més que rés perquè ara
donarem pas als regidors i als grups perquè sapiguem què votem. En tot cas...

SR. MONROS (CiU)
Jo per aclarir, és el mateix que jo proposava que es fes un estudi amb les
conseqüències del procés participatiu. El què se’ns fa és manifestar que hi ha un
estudi fet i el què diem és que sobre aquest estudi iniciem, ja, els tràmits o les
gestions de procés participatiu per decidir com arrangem el tema. Es a dir, al
principi era desconeixia que hi havia un estudi per lo tant, lo que proposava era un
estudi per desprès arribar al procés participatiu, se’ns presenta un estudi i el què
fem és dir que partint d’aquest estudi, iniciem el procés participatiu amb el què diu
l’acord per portar a terme, l’arranjament d’això.

SRA. ALCALDESSA
Jo crec que seria millor que llegim l’esmena. Senyora Secretària si pot llegir
l’esmena i així, tots sabem.
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SRA. SECRETÀRIA
L’acord primer queda: “Atenent el fet que a instància de l’associació de veïns de
Sant Josep ja es va realitzar un primer estudi de reordenació del tram de l’avinguda
Ventura i Gassol, comprès entre l’avinguda Josep Tarradellas i l’avinguda Vilanova,
per facilitar l’accessibilitat dels veïns que incorpora diferents alternatives, s’insta al
Govern municipal a impulsar un pla de participació ciutadana en el que hi siguin
representants l’associació de veïns, els propis veïns de l’entorn i el grup de botigues
del Centre-Sant Josep, als efectes de trobar la solució més adient”.
I es modifica, també, l’acord segon i es dóna trasllat d’aquest acord a l’associació
de veïns de Sant Josep, així com, a altres entitats del barri de Sant Josep, al Grup
de Botigues del Centre-Sant Josep i al Consell del Districte I.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tothom sap el què estem tractant.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Sra. Alcaldessa. A favor.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
A favor.
SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Desprès de les modificacions, crec que ens hem aclarit. Per nosaltres, aquesta
avinguda és un punt molt important per a la comunicació entre els barris de Sant
Josep i de La Florida, donant accés al Pont de Matacavalls. Actualment és un espai
força caòtic amb una importància massa destacada al vehicle privat i anul·la
accessibilitat. Com a potencialitats trobem que hi ha una cobertura verda amplia i
consolidada. Actualment, tal com diu la moció, és un espai molt abandonat, però és
evident que el trobar-se a l’entorn de l’operació urbanística especulativa de la zona
de Cosme Toda, paralitzada per l’esclat de l’ampolla immobiliària, ha fet que el
govern del PSC abandonés qualsevol obra de millora o de replantejament d’aquesta
avinguda a l’espera de que el projecte es reactivés.
És una llàstima però lamentablement és un fet massa freqüent en aquesta ciutat.
Aprofitem l’avinentesa per demanar al Govern que recapacitin sobre el projecte de
la Cosme Toda. Necessitem replantejar, holísticament, tota la ciutat en la seva
globalitat i continuem impulsant projectes de milers d’habitatges sense pensar en
les necessitats de redistribució de densitat demogràfica i de regeneració urbana, és
una errada que ens lligarà de mans en el futur.
Esperem que les actuacions de millora en aquesta avinguda no depenguin de
l’execució o no de les operacions immobiliàries que n’hi ha en marxa i des de
Canviem L’Hospitalet, demanem afegir a les propostes de partida del debat, la
conservació íntegra de l’habilitació de la zona i la prioritat per a vianants i per la
mobilitat sostenible per sobre el vehicle privat, així com, tenir en compte, l’afectació
que el soterrament de les vies tindrà en aquesta zona i la seva comunicació amb el
carrer Teide. Necessitem millorar la connectivitat entre els barris nord i sud i la
millora d’aquesta avinguda és un punt important per assolir aquesta fita que crec
que tots tenim a la ciutat. Gràcies. Votarem a favor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Yo, estoy contento porque va a sacar usted la moción por unanimidad, eso es
importante aquí, teniendo en cuenta la disparidad de criterios en los grupos, vamos
en definitiva, le ha salvado la moción el Sr. Castro, porque tal como estaba, estaba
condenada a muerte.
Le digo porque como también hemos hablado de esta moción, entiende usted?, lo
que digo fuera, lo puede decir dentro y estaba condenada a morir y entonces, claro,
la ha salvado y creo que, la verdad, es que tiene más sentido, la otra no estaba mal,
pero esta tiene más sentido. Ahora, yo tengo una pregunta, cuánto tiempo hace que
se hizo este estudio?, debe ser que es más viejo que la tos y hay que hacer otro
porque igual no funciona, cuánto tiempo hace que se hizo este estudio, pregunto,
cuánto tiempo, porque igual es tan antiguo que ahora ya no les sirve a los vecinos.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor, no entremos en debate.
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SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Yo le he preguntado, señora Alcaldesa…

SRA. ALCALDESSA
Usted pregunte, usted haga la intervención que considere oportuna y ya está, pero
deje…, esto no es una asamblea, esto es un Pleno.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Yo le he preguntado y él contesta, yo con educación lo escucho, no hay problema.
Veo que a usted le molesta todo lo que yo hago, ¿no?, no sé por qué. En fin estese
tranquila, señora Alcaldesa que no pasa nada, que no llegue la sangre al río. Si yo
a usted la aprecio, usted lo sabe. Otra cosa, es que aquí, tenga que cumplir con la
obligación que me han encomendado los vecinos, que tenga que decir que hay
cosas que no me gustan y eso, a usted no le gusta. Está acostumbrada a que le
lleven el botijo y por ahí….

SRA. ALCALDESSA
Siga, siga, usted tranquilo, siga, no se ponga nervioso, Sr. García.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
En cualquier caso, Sr. Castro, le felicito porque creo que esto está bien, que se
haya dado un paso más, que evitamos gastar dinero en otro estudio, si ya está
hecho, está bien, que ha salido la moción y como no está mal, que los vecinos lo
que quieren es ver su barrio cada vez mejor, pues nada, no hay ningún problema y
como me ha dicho que hace poco tiempo que se hizo, pues seguramente hemos
adelantado, a ver lo rápido que va ahora, no?, y a ver a quién se le pregunta,
porque yo espero que se le pregunte a bastante gente, que sea amplia esa consulta
que no vayan, en fin, la gente dirigida, que esto suele pasar también, también suele
pasar.
Sabe que yo, al final, tengo que decir alguna cosa que no le guste, porque si le
gusta todo, van a decir que compadreamos, Sr. Castro. En definitiva, votaremos a
favor y felicito al ponente de la moción porque la ha sacado por unanimidad y eso
también, es de habilidades hablar con el Gobierno, no hay que criticarlo, está bien,
pero que se la ha salvado.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc, agrair al Sr. Monrós que hagi acceptat l’esmena,
jo crec que és molt més positiva la possibilitat de parlar amb els veïns amb unes
propostes concretes, per tant, poder concretar actuacions per millorar l’accessibilitat
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en aquesta zona, que com ja s’ha indicat, per part d’altres grups, és més que
necessari. En tot cas, s’organitzarà el procés participatiu, com no pot ser d’una altra
manera, des de la regidoria del Districte i atenent a criteris racionals, no cal inventar
la lluna per definir quina actuació urbanística s’ha de fer en aquest racó de la ciutat
en la que viu gent que ha manifestat a través de l’associació de veïns i també, a
través del Districte, doncs, la voluntat de millorar i superar aquesta situació.
En qualsevol cas, aprofito també per tancar, abans, el meu company, Mompel ha
parlat una mica del tema del civisme, benvingut sigui en el debats, Sr. Toni García,
cap problema, l’únic que li volia fer saber és que lògicament mesclar aquests tres
temes en una sola sessió de treball i amb no sé quants interlocutors és la millor
manera de no arribar, des del meu punt de vista, a uns consensos.
Sr. Miguel García, nada, yo no creo que usted sea un hipócrita, no lo creo, lo que sí
sé es que es un mentiroso. Gracias.

SR. MONROS (CiU)
Jo, primer, agrair, que jo crec que a qui s’ho ha d’agrair, són als veïns, a l’aprovar
aquesta moció. Jo, Sr. Miguel García, li agraeixo les seves paraules. Jo sempre que
presentem una moció des del meu grup, no ens creiem tenir la veritat absoluta, en
el redactat, moltes vegades quan redactes alguna cosa, tens el convenciment de
que vols transmetre o comunicar unes coses que, desprès, es evident que no.
Per això, està el consens, però en la part que ens ocupa, vostè diu, tinc l’habilitat de
negociar, potser, la tinc, però també hi ha hagut una proposta inicial de la CUP, en
la qual també ens va fer reflexionar sobre un tema, i per tant, nosaltres estem
oberts a que qualsevol formació política, sempre que vingui actuant amb honestedat
i amb el mateix sentit que fem nosaltres de tirar endavant, una moció, ho facin.
Jo quan vaig caminant pels carrers, no veig cap color polític, jo vaig néixer a
L’Hospitalet, i m’estimo L’Hospitalet i us ho diré, m’importa un bledo el color polític
d’aquell que tingui que arreglar el carrer. Jo en aquests moments, com a servidor
públic i representant i portaveu d’una formació política, quan em passejo per la
ciutat, miro les coses bones i les coses bones, n’hi ha moltes i miro coses que de
vegades no són tant bones, com aquesta concreta. I en el cas que ens ocupa, ja
portàvem temps parlant amb veïns sobre aquest tema, l’hem portat a Ple perquè ho
valorem i l’hem portat amb una finalitat única i exclusiva que més enllà que el
consens sigui de tothom que ho celebro, és que tots siguem capaços en aquest
procés participatiu d’entitats veïnals, veïns del barri, en aquest cas, del Districte I,
siguem capaços de fer un bon procés participatiu, en el qual, el resultat final sigui, la
millor solució per arranjar aquest espai concret i ho farem sempre amb aquest to.
Moltes vegades ens poden dividir certes qüestions ideològiques, ho hem expressat
aquí, jo sempre ho expresso que no pretenem tenir la raó en tot, si no, pretenem ser
l’altaveu de persones que ens puguem expressar amb honestedat i claredat sobre
aquest tema, però hi ha coses com són, en aquest cas, l’arranjament d’un carrer, la
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mobilitat i tal, que jo crec que mai hem de tenir el consens de les parts i sobretot,
més enllà de la política, comptar amb tècnics que es donin llum i clarividència a
quina és la millor opció per resoldre aquest problema, i això, ho farem sempre,
mentre estiguem aquí representant aquest grup polític i jo personalment, ho faré
així sempre.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Castro, es la segunda vez, esta noche que usted me falta el respeto. Yo, le
he dicho, lo que le he dicho al principio, en la otra moción que usted se ha enfadado
porque he votado, tal y cual, y le había dicho que había que hablar en el debate que
había. Había dicho lo que había dicho y usted, mire, usted me ha faltado dos veces
el respeto, yo no lo haré, podría hacerlo pero no lo haré porque, en principio, aún le
sigo teniendo en cierta estima, pero poco a poco, la va perdiendo, sabe por qué, Sr.
Castro?, porque me da pena verlo, los ejercicios que hace usted y como se está
rebajando, a qué punto se rebaja y no vale la pena que usted se rebaje por lo que
hemos hablado otras veces, sí, no vale la pena, porque al final, usted tendrá lo que
se merezca y si su valía es la que yo presumo, Sr. Castro, si es la que yo presumo,
no tendrá ningún problema, otra cosa, es que usted tenga miedo a lo que me ha
manifestado a mí personalmente que tiene miedo. Sí, sí, Sr. Castro, Sí, que
además hay testigos y usted haga estos ataques completamente absurdos, cuando
yo le considero a usted una buena persona.
Pero, cuidado por ese camino no vaya, sr. Castro, porque yo no le voy a faltar el
respeto, pero sí puede ser que le descubra alguna miseria que otra, que todo el
mundo tiene miserias y no tengo intención de hacerlo, por lo tanto, haga el favor de
no faltar al respeto y hacerlo dos veces esta noche, no se lo permitiré otra vez, una
tercera vez, no lo haga. Yo procuraré no faltarle usted nunca el respeto, pero haga
el favor porque si yo hablo, al final, pues vamos a tener que verlo esto, en otros
términos, explicando las verdades del barquero. Que a usted quizá, le perjudiquen
mucho más que a mí, Sr. Castro, le ruego que no vuelva a faltarme el respeto en
este Pleno, porque lo que he hecho es exactamente lo que le he dicho, había una
duda, había una duda y esa duda la ha despejado el Pleno, la ha despejado el
Pleno, la duda, sí señor. No vuelva a faltarme el respeto, se lo pido, por favor.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sr. Miguel García, le propongo una cosa, ningún miembro del grupo municipal
socialista le faltará nunca más al respeto, tal y como usted plantea si usted hace lo
mismo con los otros veintiséis concejales de este hemiciclo. Si usted hace eso,
nosotros haremos lo propio.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro, yo creo que nos dice, bueno, ha quedado aprobada por unanimidad, yo
creo en la moción, por tanto, volem felicitar a qui ha proposat la moció, a tots els
grups i també, evidentment, espero que els qui surtin beneficiats són els veïns de
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l’entorn d’aquesta avinguda, doncs, d’aquí un temps puguin estar molt satisfets del
què ha passat avui, aquí en el Ple.
Tancat el debat i sotmeses a votació les mocions números 27 i 28 el resultat és el
que figura a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 27.- PER
REDACTAR
L’ORDENANÇA
MUNICIPAL
SOBRE
PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS A LA CIUTAT DE
L’HOSPITALET
El portaveu del grup polític municipal de CiU deixa aquesta moció sobre la taula.
MOCIÓ 28.- PER REORDENAR I ARRANJAR L’ENTORN DE L’AVINGUDA DE
VENTURA I GASSOL
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, que incorpora a la part
dispositiva l’esmena “in voce” acceptada, a petició del Sr. José Castro Borrallo,
Tinent d’alcaldia del grup polític municipal del PSC.
La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment
de la votació, amb el text definitiu següent:
A l’avinguda de Ventura i Gassol, concretament en l’espai comprès entre l’avinguda
de Vilanova i l’avinguda de Josep Tarradellas, s’observen un seguit de deficiències
urbanístiques com són la no adaptació de l’espai a criteris d’accessibilitat universal i
la deixadesa en el manteniment d’aquest espai.
Concretament, els principals aspectes a destacar d’aquest tram de carrer són, com
es pot comprovar a les fotos següents, l’existència d’una rampa amb esglaons i el
mal estat de la zona no pavimentada i amb sorra.
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Atenent que a l’entorn d’aquest espai hi ha un col·legi i tenint present el compromís
d’aquest consistori per tal d’anar adaptant els espais de la ciutat als criteris
d’accessibilitat universal per garantir que tothom pugui gaudir de la ciutat en les
mateixes condicions, es fa evident que aquest tram de carrer del barri de Sant
Josep ha de patir una transformació amb l’objectiu de convertir-se en un espai
accessible i útil pel veïnat que aprofiti al màxim el potencial de l’espai.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Atenent al fet que, a instància de l’Associació de Veïns de Sant Josep, ja
es va realitzar un primer estudi de reordenació del tram de l’av Ventura i Gassol
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comprès entre l’av Josep Tarradellas i l’av de Vilanova, per a facilitar l’accessibilitat
dels veïns que incorpora diferents alternatives, s’insta al Govern municipal a
impulsar un Pla de Participació ciutadana, en el que hi siguin representats
l’Associació de veïns, els propis veïns de l’entorn i Grup de Botigues del CentreSant Josep als efectes de trobar la solució més adient.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a l’AAVV de Sant Josep, així com a altres
entitats del barri de Sant Josep, Grup de Botigues del Centre-Sant Josep i al
Consell del Districte I.

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


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Miguel Manuel
García Valle, consta a la Secretaria General del Ple còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. R. A. M., que
literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple Municipal de 24 de juliol de
2018, amb número de registre de Gabinet 24239 de data 27 de juliol de 2018 i, segons
el que disposa l'article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a l'adquisició d'un
reportatge fotogràfic per part de l'Ajuntament, realitzat durant la jornada del dia 1
d'octubre de 2017 a l' Institut Vilumara.
Per donar resposta a l’esmentada pregunta oral em plau adjuntar-vos escrit del
Director de Comunicació de l'Ajuntament.
Ben atentament.
Informe que s'emet en resposta a la pregunta oral realitzada pel Sr. Miguel Garcia del
Valle, regidor del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de L'Hospitalet, en
l'apartat Precs i preguntes del ple municipal portat a terme el passat 24 de juliol de 2018.
El text literal de la pregunta oral consta amb número de registre del Gabinet d'Alcaldia
24239 i data 27/7/2018 i fa referència a l'adquisició d'un reportatge fotogràfic per
part de l'ajuntament durant la jornada del dia 1 d'octubre de 2017, a l' Institut Can
Vilumara.
El passat 1 d'octubre de 2017, un fotògraf local es trobava en el moment dels fets a l' Institut
Can Vilumara i va poder fer diverses fotografies de la intervenció policial.
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Dies després, va haver-hi un contacte amb el Servei de Comunicació d'aquest
ajuntament i es va decidir adquirir aquell reportatge. El departament va jutjar que era
bo comprar les fotos per tal de que formés part de l'arxiu històric de l'Ajuntament,
doncs documentava uns fets de gran transcendència. Es va acordar comprar-les a un
preu de mercat de 20eur. /fotografia.
Cal destacar que cap d'aquestes fotografies ha estat mai publicada a cap mitjà de
comunicació, sinó que han passat directament a formar part del fons fotogràfic d'aquest
ajuntament.
La factura pagada i emesa pel fotògraf Ramon Costa és de 400 euros per un
reportatge de 20 fotografies a 20 euros per fotografia.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Rainaldo Ruiz
Narváez, consta a la Secretaria General del Ple còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu formular en el Ple de 24 de juliol de 2018 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de setembre de 2018, en
relació a:
“De conformidad con el informe de la Intervención General referida a la
modificación de crédito número 54 que se recoge en el punto 13 del orden del
día, precisamente la relativa a la adquisición de locales que hemos criticado
en la primera parte de este Plenario.
Como destaca la propia Intervención General, tanto en términos individuales
del presupuesto del Ayuntamiento como en términos consolidados, se prevé
un incumplimiento de la regla del gasto de acuerdo con lo establecido en la
Ley de estabilidad presupuestaria.
El Informe resalta que a la previsión de incumplimiento de la regla del gasto
para 2018, hablo de previsión, que la Intervención General estima inicialmente
en 10.142.616 euros, habrá que sumar los remanentes de tesorería de 2017
que ascienden a 7.303.000 euros, siempre que el gobierno municipal decida
destinar a financiar modificaciones de crédito y ejecución de presupuesto
para 2018.
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Las preguntas son, ¿prevé el gobierno municipal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley de estabilidad presupuestaria, elaborar
un plan económico financiero que permita invertir la tendencia al
incumplimiento y recuperar el cumplimiento de la regla del gasto?
Y segunda, partiendo de ello, una vez analizadas las causas que motivan el
incumplimiento ¿qué medidas prevén proponer para corregir el desequilibrio?
Us faig a mans Informe de la Directora de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos i que dona compliment a les preguntes sol·licitades per
vostè en el Ple del 24 de Juliol passat.
Cordialment,
RESPOSTA EN RELACIÓ A LA PREGUNTA DEL GRUP DE CIUTADANS AL
PLE DE 24/07/2018
Prevé el Gobierno Municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la
LOESF, elaborar un plan económico financiero que permita invertir la tendencia al
incumplimiento y recuperar el cumplimiento de la regla del gasto?
El govern municipal està fent un seguiment exhaustiu de les variacions de
l’indicador de la regla de la despesa a la que vostè es refereix. Les dades
contingudes en l’informe de la intervenció general són a 30/06/2018 i poden
variar durant l’execució d’aquest segon semestre de l’exercici. El càlcul de la
regla de la despesa està altament condicionada amb el cicle d’execució del
capítol 6 d’inversions i per tant, estem fent una monitorització de l’execució
del capítol 6 per a valorar el tancament de l’exercici si existeix o no
incompliment de la regla de la despesa.
En el cas de que hi hagués incompliment de la regla de la despesa, aquesta es
posarà de manifest en el moment de la liquidació del pressupost municipal
del 2018. Serà en aquest moment i analitzant els motius d’incompliment que
es procedirà a tractar amb el departament de Tutela Financera de la
Generalitat de Catalunya, els extrems i continguts del Pla Econòmic Financer.
¿Qué medidas prevén proponer para corregir el desequilibrio?
Les mesures que s’hauran de portar a terme en el cas d’incompliment es
tractaran i analitzaran amb el departament de Tutela Financera de la
Generalitat, que es qui aprova els plans econòmics financers de les entitats
locals en Catalunya.
En aquest sentit s’ha d’estar al que es disposa en la “Nota informativa sobre
el règim de tutela financera dels ens locals de l’exercici 2018 (16 abril de
2018)” on es determina el procediment a aplicar en cas d’incompliment dels
indicadors dels objectius contemplats per la LOEPSF :
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(http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/corporacions_locals/normativanotes-informatives/nota-vigent/)
i a la posterior comunicació al Ministeri d’Hisenda mitjançant l’aplicació de
captura i segons manual de l’aplicació de l’Oficina Virtual de Coordinació
Financera amb les Entitats Locals:
(http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Oficina%20Virtual%
20Entidades%20Locales/ManualPEFEL2v20170213.pdf)
que serviran de referència a l’Ajuntament per a que, en cas que sigui
necessari, elabori l’esmentat pla.”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol
de 2018, per la regidora del grup polític municipal de Ciutadans, Sra. M. Carmen
Esteban Fernández, consta a la Secretaria General del Ple còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Respecto a la pregunta oral realizada en el Pleno de este ayuntamiento del pasado
día 24 de julio, según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del
Pleno, y con la finalidad sea contestada en el Pleno Ordinario del 25 de septiembre
de 2018, en relación a el nivel de protección del edificio de la Guardia Urbana y los
servicios de seguridad que dispone y cuáles son los que funcionan, he de
comunicarle:
Pregunta. ¿Cuál es el nivel de protección del edificio de la Guardia Urbana y de
qué sistemas de seguridad dispone?
Todo el perímetro del edificio dispone de cámaras de video vigilancia. En las zonas
restringidas de Guardia Urbana el acceso se realiza mediante huella digital. Las
zonas compartidas entre Guardia Urbana y el resto de personal, el control es el
normal del resto del edificio.
Pregunta. ¿De estos sistemas, cuáles funcionan y cuáles no?
Todos funcionan.
Pregunta. ¿Cómo se realiza el control del sistema de control de dicho edificio?
La respuesta se facilita en la primera pregunta: mediante control a través de huella
digital.
Atentamente,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General del Ple còpia de la resposta per
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escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials,
Regidor de Govern del Districte II, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Señor,
En respuesta a las afirmaciones realizadas por usted en el Pleno del pasado 24 de
julio, le transmito las siguientes consideraciones:
-

El Ayuntamiento de L’Hospitalet no ha pagado ninguna cena a este concejal,
por el valor de 204.-€, como usted afirma, según la transcripción del Pleno
del pasado 24 de julio.

-

Que el gasto al que usted hace referencia, se corresponde con una comida,
no con una cena, en la que participaron un total de 12 comensales, en el Bar
“El Fresquet del Toni”, sito en la calle Mare de Déu dels Desemparats, núm.
68, del Distrito II (Collblanc-la Torrassa), tal y como consta en el tiquet.

-

Que esa comida se produjo en el marco de una visita de la Alcaldesa a los
barrios de Collblanc – la Torrassa de la ciudad, y en la comida participaron
diferentes representantes de entidades ciudadanas del Distrito, para poner
en común cuestiones de interés general.

Atentamente,”
ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb el pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol
de 2018, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General del Ple còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment
diu:

“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 24 de juliol de 2018, en relació a les
obres que s’han realitzat a la vorera on es troba el Castel de Bellvís, l’informo:
L’actuació a la vorera, ja finalitzada, es va executar sense tocar en cap moment el
tram del mur protegit.
Estem treballant sobre una tercera actuació consistent en la redacció de projecte i
consolidació estructural, a la vegada que des de la regidoria de Cultura, amb la
Secció de Patrimoni Cultural, s’està treballant en la quarta fase: un programa
funcional per implementar un futur equipament.
Atentament,”
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En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol de
2018, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General del Ple còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment
diu:

“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 24 de juliol de 2018, en relació a la
informació sobre “les lleis, normatives, ordenances i els seus articles concrets amb
els que es justifiquin la tala d’arbres a tota la ciutat”, com que és una informació que
es troba disponible a través d’internet, li facilito els enllaços on poden obtenir la
informació sol·licitada:
LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat:
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=
single&documentId=673958&language=ca_ES
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados. Concretament l’article 5.2.b,
disposa l’amplada mínima lliure que han de tenir els itineraris de vianants en tot el
seu recorregut:
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4057
DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat:
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=11161
0&action=fitxa
El Pla Director de l’arbrat de L’Hospitalet orienta les actuacions a desenvolupar en
la substitució de les espècies:
http://www.lh.cat/detallNoticia.aspx?1tQZXvHwqazC6sRy1qVXA5vtqazAualGxx7gpXRFG9i1mli
e3iqazAKDOvAaCMZ0sdxso2dvns
Atentament,”
CONVERGÈNCIA i UNIÓ


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol
de 2018, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General del
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Ple còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de
Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes verbals que veu formular en la sessió plenària de data 24
de juliol de 2018, respecte a les accions pel control de paneroles, trameto adjunt
informe tècnic del servei de salut.
Atentament,
INFORME
Expedient: D-2018649-RR
Data: 18/09/2018
Assumpte: Preguntes al ple de 24/07/2018, que formula el grup municipal CiU,
sobre la problemàtica de paneroles als carrers Barcelona i Baró de
Maldà.

Pregunta 1: Es pensen dur a terme noves desinfeccions o amb altres
productes i tècniques per tal de solucionar el problema provocat per la plaga
de de paneroles?
Es realitzaran tantes desinsectacions oportunes i necessàries per tal de disminuir la
presència de paneroles. En totes les actuacions de control de plagues hi ha una
garantia contractual per la que l’empresa concessionària del servei ha d’utilitzar els
productes i tècniques més innovadores del mercat, amb el consentiment previ dels
tècnics municipals i seguint criteris de la “lluita integrada”. En cas de trobar altres
factors que poguessin influir a la proliferació de paneroles, es comunica al
departament corresponent, que en aquest cas és l’EPHU’s.
Al carrers Barcelona i Baró de Maldà, durant aquest any 2018 s’han rebut un total
de 7 demandes ciutadanes per problemàtica de paneroles i totes han estat ateses,
fent la corresponent prospecció i tractament si s’escau a la via pública.

Pregunta 2: Es porta el control i seguiment del clavegueram i espais
desinfectats per tal de tornar a fer actuacions en cas de que sigui necessari?
Si, dins del programa de Control de Plagues que gestiona el Servei de Salut, dins
dels preceptes de la “millora contínua”, en base a l’experiència d’anys anteriors i els
coneixements del dia a dia, i evidentment, la queixa ciutadana revisem i proposem
nous tractaments sempre i quan sigui necessari per evitar problemes de Salut
Pública. Disposem d’un mapa de riscos, que és dinàmic, i en base això, a banda
dels tractaments puntuals, duem a terme tractaments de tipus “sistemàtic” en els
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punts negres que any darrera any diagnostiquem en base a l’estudi acurat de tot el
dit anteriorment.”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 24 de juliol de
2018, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General del Ple
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc
J. Belver i Vallès, que literalment diu:

“Respecte al prec que veu formular en el passat Ple de 24 de juliol de 2018 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació amb la
publicació en la web de l’Ajuntament de la sentència relativa a la sanció pel tema de
les funeràries, us informo del següent:
Prec: “...en referència a la sentència aquesta de més de mig milió d’euros pel tema
de les funeràries. Si seria possible penjar a la pàgina web de l’Ajuntament, informar
sobre el resultat final del procediment perquè la gent sigui coneixedora del perquè,
el motiu de la sanció si és possible saber-ho, explicar-ho o resumir el principi i el
final del procediment i que es pengi a la pàgina web perquè la gent tingui
coneixement de perquè es paga aquest mig milió d’euros”
Resposta: En compliment dels articles 8.1.c) i 10.1.h) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l’Ajuntament fa
públiques, entre altres, les resolucions judicials definitives al seu Portal de
Transparència:
“Transparència\Acció de govern i normativa/Resolucions administratives i judicials
rellevants”:
https://seuelectronica.l-h.cat/gdocs/resolucionsJudicials.pdf
Cordialment,”

CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal CUP-Poble
Actiu, RGE número 54413, de 2 de juliol de 2018, consta a la Secretaria
General del Ple còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde
de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, Regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament amb número E/54413/2018, de data 02/07/2018, en relació
a: “La pista de Gasòmetre del barri de Santa Eulàlia, és un lloc expressament
autoritzat per col·locar pancartes? Ha donat l’Ajuntament un permís exprés per

…/…

207

col·locar la pancarta d’Engel & Völkers a dita pista esportiva? Si és així, quins
criteris s’han seguit per donar aquesta autorització?” fem constar el següent:
-

Que aquest espai esportiu forma part de la concessió per a la gestió i
explotació del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre,
adjudicada a favor de l’Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, amb data 4 de
juny de 2013, per part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.

Atentament.”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma un prec i una pregunta per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 23 d’agost i 3 de setembre de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquest prec als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu literalment:
1.- RGE núm. 65.502, de 23 d’agost de 2018.
“Jesús Amadeo Martín González
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
VISTA la respuesta recibida al ruego presentado en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento con número 54893 y fecha 3 de julio de 2018.
VISTOS los criterios del Plan Director del Arbolado de L’Hospitalet, que incluye las
situaciones para la realización de la poda de uno o varios árboles como por ejemplo
la distancia del árbol con la vivienda o la dificultad para la visión de las farolas
existentes.
VISTA la instancia presentada por un vecino de Avenida Torrent Gornal junto a una
relación de firmas solicitando la poda de los árboles situados junto a la Avenida
Torrent Gornal el pasado mes de junio de 2018.
VISTAS las condiciones del arbolado de dicha zona, que no se ajustan a los
criterios establecidos en el Plan Director del Arbolado de L’Hospitalet, referente a la
distancia de las ramas de los árboles con las viviendas y las farolas existentes allí.
VISTAS las quejas y molestias que esta situación presenta a los vecinos de la zona
ya que las ramas de los árboles se introducen en muchos casos en sus propias
viviendas.
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SOL·LICITUD:
SOLICITAMOS que se realice una poda de mantenimiento de los árboles de
Avenida Torrent Gornal para garantizar que se mantenga la distancia establecida
en el Plan Director del Arbolado de L’Hospitalet y la correcta visión de las farolas en
esta misma zona.
SOLICITAMOS consulta y copia de todas las actuaciones realizadas en el arbolado
de Avenida Torrent Gornal durante este año 2018, correctamente verificadas y
comprobadas por los responsables competentes.
SOLICITAMOS que se informe a este grupo municipal de la fecha concreta (o
intervalo de días) en los que se va a realizar esta poda.

”


En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General del Ple còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 65502 y fecha 23 de agosto de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 25 de septiembre
de 2018, sobre poda de los árboles situados en Avda. del Torrent Gornal, a la altura
del núm. 58, le informo:
Los árboles que se encuentran en esta ubicación son almeces (Celtis australis). Se
trata de árboles de porte grande, cuyo tipo de formación es una estructura natural,
aunque está establecida su revisión mediante la poda para intervenir en aquellas
ramas que pueden desarrollarse más horizontales o que pueden provocar
interferencias con la edificación y/o servicios.
Para esta zona y especie, el plan municipal de gestión del arbolado viario establece
una actuación de poda cada dos años. La última se realizó en 2017 y la próxima se
prevé en 2019.
No obstante, si se produjese una situación de urgencia o de molestias excesivas en
algún árbol, actuaríamos de inmediato.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 66.682, de 3 de setembre de 2018.
““Jesús Amadeo Martín González
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
ATENDIDO que según el PDALH “el objetivo final es poder generar y disfrutar de un
arbolado sano, dinámico, biodiverso, maduro, seguro, identitario y sostenible, que
debe disponer de las mejores condiciones para su desarrollo, adaptado al
ecosistema urbano”.
ATENDIDO que el PDALH afirma que “la eliminación del arbolado se basa en
criterios como arbolado peligroso o con sintomatología de riesgo de caída con el
daño que supone a personas y/o infraestructuras, o árboles que generan molestias
e incidencias a los ciudadanos, de manera importante, por estar en ubicaciones
reducidas o bien por una selección de especie incorrecta.”
VISTAS las molestias ocasionadas por un árbol situado en la zona de carga y
descarga de Jacint Verdaguer, a la altura de los números 19-23, debido a su
curvatura, que genera choques y roces con algunos vehículos, lo que también
deriva en un problema de seguridad debido a la posible caída del árbol en un futuro
si persiste su situación actual.
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SOL·LICITUD:
SOLICITAMOS que el gobierno municipal tome, con carácter inmediato , las
medidas oportunas para garantizar la Seguridad de la zona de carga y descarga
situada en la Calle Jacint Verdaguer, a la altura de los números 19-23, manteniendo
el número de árboles existentes en dicha calle.

”


En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General del Ple còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José
Maria García Mompel, que literalment diu:

“Respecto al ruego realizado, según registro de entrada E/66682/2018, de fecha 3
de septiembre, en relación al árbol situado en calle Jacint Verdaguer, a la altura de
los números 19-23, le informo que los servicios técnicos municipales trabajan para
dar solución a la incidencia expuesta en su instancia.
Atentamente,”
ERC
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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 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 10 de setembre de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 68.366, de 10 de setembre de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Recentment l’Ajuntament ha informat de l’inici del projecte de millora de les
instal·lacions de Can Sumarro.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. En que consisteix concretament i en quines condicions s’executa aquest
projecte?”


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

“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 68366 i data 10 de setembre de 2018, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2018, en relació al
projecte de millora de les instal·lacions de Can Sumarro, l’informo:
S’està executant el projecte de “Millora de l’accessibilitat a la biblioteca de Can
Sumarro”, consistent en la millora de l’accessibilitat de l’equipament i els jardins.
Aquestes obres es van iniciar al mes de juliol, i van suposar el tancament de la
biblioteca. El proper dia 25 de setembre es preveu que la biblioteca infantil estigui
plenament operativa. La secció d’adults també obrirà en aquesta data, amb una
zona restringida on s’està instal·lant un ascensor. La col·locació de rampes per
eliminar les escales en diferents espais del jardí està previst que finalitzi al
novembre.
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Adjunt li envio Nota de Premsa del dia 7 de setembre.
Atentament,

”

2.- RGE núm. 68.371, de 10 de setembre de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Ens han arribat algunes queixes sobre el manteniment i l’estat de diversos locals
municipals que estan cedits a entitats i associacions. En concret, una de les que
més ens preocupa és el local de l’Associació de Dones de Sant Josep.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
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1. Amb quin criteri, periodicitat i calendari es realitza la revisió i manteniment
dels locals municipals cedits a les entitats?
2. Quan té previst el govern municipal realitzar l’adaptació per a persones
amb mobilitat reduïda del local de l’Associació de Dones de Sant Josep?
3. Coneix el govern municipal l’estat del quadre elèctric d’aquest local?
Compleix amb les normatives actuals? Si s’escau, quan té previst
reparar-ho?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 68371 i data 10 de setembre de 2018, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de setembre de 2018, en relació al
local de l’Associació de Dones de l’Hospitalet, l’informo:
1. Amb quin criteri, periodicitat i calendari es realitza la revisió i manteniment
dels locals municipals cedits a les entitats?
No hi ha un calendari establert. Les possibles incidències es comuniquen, des
de la Regidoria de Districte corresponent, al servei d’edificis municipals, que
gestiona les actuacions necessàries per a la seva resolució.
2. Quan té previst el govern municipal realitzar l’adaptació per a persones amb
mobilitat reduïda del local de l’Associació de Dones de Sant Josep?
Al mes de maig de 2018 es va introduir un part de treball des de la Regidoria del
Districte I indicant aquesta necessitat. Els serveis tècnics d’edificis municipals
estan valorant l’actuació necessària per a la millora de l’accessibilitat. Quan es
determini aquest aspecte s’actuarà, tenint en compte la disponibilitat
pressupostària.
3. Coneix el govern municipal l’estat del quadre elèctric d’aquest local?
Compleix amb les normatives actuals? Si s’escau, quan té previst repararho?
Actualment no consta cap part pendent. La darrera actuació es va realitzar al
desembre de 2017, per una incidència que va ser resolta pels serveis de
manteniment. Els serveis tècnics de manteniment d’edificis faran una valoració
de la situació i determinaran les actuacions a realitzar.
Atentament,”
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3.- RGE núm. 68.373, de 10 de setembre de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En el darrer mes d’agost, a l’Hospitalet es va produir un brot de legionel·losi que va
afectar a diverses persones, de les quals quatre van requerir hospitalització.
L’Ajuntament, conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT) va iniciar una investigació.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. EL govern municipal
legionel·losi?

té alguna informació més sobre aquest brot de

2. Coneix el govern municipal quina va ser la causa d’aquest brot?
3. Quines accions ha executat l’Ajuntament per a garantir que cap instal·lació
municipal o d’empreses concessionàries pugui arribar a provocar cap brot
de legionel·losi?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General del Ple còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 68373 i data 10 de setembre de 2018 al brot de
legionel·losi del mes d’agost, trameto adjunt informe tècnic del servei de salut
donant resposta a les seves consultes.
Atentament,
PREGUNTES PER RESPONDRE AL PLE DE 25/09/2018 REFERENT AL BROT
DE LEGIONELLA
1. El govern municipal té alguna informació més sobre aquest brot de
legionel·losi?
El brot de legionel·losis va ser comunicat a l’Ajuntament de L’Hospitalet
mitjançant E-mail de data 2/08/2018 a través de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya (ASPCAT).
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Fins a la data s’han anat portant a terme les actuacions que ens ha delegat
l’ASPCAT, donat que en cas de brot epidèrmic, la funció inspectora, presa
de mostres i analítica de les mostres provinents de les instal·lacions de risc,
és de la seva competència ( Decret 352/04 article 27.3)
L’equip tècnic de Salut Ambiental del Servei de Salut, ha estat present com
a part activa dins de la investigació del brot i ha fet les següents accions,
coordinadament amb ASPCAT:
- Donar el cens actualitzat de les instal·lacions d’alt i baix risc per
legionel·losis a l’ASPCAT.
- Acompanyament als inspectors/es de l’ASPCAT als diferents llocs del
procés d’investigació (inspeccions).
- Suport tècnic i material per a la presa de mostres.
- Investigació dels possibles focus ambientals, i coordinació amb els
diferents departaments responsables del manteniment d’instal·lacions
(fonts ornamentals, res per aspersió, neteja viària,..). També inspeccions
conjuntes en establiments o empreses amb instal·lacions de risc, del radi
proper a la zona a on es van donar els casos.
- Elaboració d’informes interns dins de l’expedient D-2018586-RFAP on es
recullen les actuacions que s’han realitzat dins de la investigació del
brot.
En data 10/08/2018 es va fer un comunicat de premsa conjunt entre
l’ASPCAT i l’Ajuntament de l’Hospitalet per explicar que s’està investigant el
brot de legionel·losis que va afectar a 5 persones del barri de Sant Josep.
El 28/08/2018 es van prendre les últimes mostres ambientals dins de la
investigació del brot.
2. Coneix el govern municipal quina va ser la causa d’aquest brot?
No. A data 19/09/2018 el brot encara està en fase d’investigació per part de
l’ASPCAT i no es tenen la totalitat dels resultats analítics. Per confirmar la
causa del brot, s’haurà de creuar les mostres clíniques dels pacients amb
les ambientals i què sapiguem fins a la data no tenim resultats.
3. Quines accions ha executat l’Ajuntament per a garantir que cap
instal·lació municipal o empreses concessionàries pugui arribar a
provocar cap brot de legionel·losis?
L’Ajuntament de l’Hospitalet ha seguit els protocols establerts a l’ASPCAT
per fer el control del brot. En aquest cas, una vegada comunicat el brot al
municipi es van executar les següents actuacions dictades per l’ASPCAT:
a) Aturada de fonts ornamentals i reg per aspersió de la zona on es declara
el brot.
b) Es va requerir a EPHUS’s el tractament de desinfecció dels vehicles de
neteja viaria de la zona brot tal i com establert el RD 865/03.
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c) Es van prendre mostres de tots els elements de risc per legionel·losi per
fer la investigació i es va donar ordre de desinfecció immediata a les
instal·lacions d’alt risc (D 352/04), corresponents a Torres de
Refrigeració i Condensadors evaporatius.
d) També, es van desinfectar altres instal·lacions com el reg per aspersió i
el sistema freàtic d’una de les zones afectades, que correspon a
instal·lacions de baix risc per legionel·la (D 352/04)
A banda del episodi brot al qual es refereix aquest escrit,

c)



Existeix un programa de control sistemàtic de les instal·lacions de
baix risc per legionel·losi dins de Salut Ambiental, ja que la funció
inspectora de les instal·lacions de baix risc correspon als serveis
d’inspecció dels ajuntaments (Art. 27.2 Decret 352/04).



Les torres de refrigeració de la ciutat (instal·lacions d’alt risc) es
controlen tant per l’ASPCAT com per l’Ajuntament de forma
periòdica. L’Ajuntament de L’Hospitalet controla aquestes
instal·lacions des de l’any 2003 i com a mínim s’inspeccionen una
vegada a l’any amb presa de mostres.”

Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.

SRA. ALCALDESSA
Precs i preguntes? Un. Per aquí no hi ha precs i preguntes? Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, gracias. Yo presentaré dos preguntas. Una es relativa al polideportivo Sergio
Manzano. Antes, al principio del Pleno, el concejal de deportes nos ha explicado
que se está coordinando muy bien y están ayudando a la entidad a sobreponerse a
las deficiencias.
Nosotros creemos que no es así ya que existen muchos usuarios y vecinos que
asiduamente van al polideportivo, que se quejan de que no está bien acondicionado
y especialmente la zona de los pasillos y los vestuarios, existe mucha gente mayor
que se mete en la piscina y que cuando camina por los pasillos y va a los
vestuarios, se quejan de que pasan mucho frío. Vamos de cara al invierno y
entonces quisiéramos saber si el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno,
tiene planteada alguna solución para este problema.
Y la segunda pregunta es relativa al 1 de octubre. El próximo 1 de octubre se
cumple un año del referéndum ilegal. Desde hace una semana, tanto partidos
políticos como entidades independentistas, están anunciando una serie de
actividades que se van a producir a lo largo de ese día, tanto de mañana como por
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la tarde. Los CDR además han anunciado que quieren incluso paralizar Cataluña
porque quieren celebrarlo.
Entonces yo quiero recordar que Hospitalet es una ciudad que no es
independentista y para muestra el apoyo que tienen los partidos independentistas
en este consistorio y por tanto, quisiéramos saber, desde el Partido Popular, si el
ayuntamiento de Hospitalet, el equipo de gobierno, ha planteado algún dispositivo
especial para garantizar la normalidad en un día laborable y, en cualquier caso, si
hay además alguna coordinación con otras fuerzas de seguridad. Gracias.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
El passat 24 de setembre, des del compte de twitter d’Es Racismo, es compartia un
vídeo que al final el què es feia és compartir-lo d’un altre veí, d’una altra xarxa
social, d’un veí d’aquesta ciutat, d’un veí de la Torrassa. Un vídeo de rambla
Catalana 66, del barri de la Torrassa de L’Hospitalet, on es veu una senzilla i
habitual discussió nocturna entre una dona, no sabem si veïna o no de la nostra
ciutat, i una parella de Mossos d’Esquadra que finalitza després de, diria que són
tres minuts, dos, tres minuts de vídeo de discussió, finalitza amb una immobilització
física bastant injustificable, amb el placatge de fins a sis agents, a ambdues
persones, aquesta dona i un altre home, amb previsibles lesions d’aquestes
persones immobilitzades, posteriors també a empentes i cops contra les persianes
del local on estaven assegudes, a simple vista sense cap justificació.
Volem saber si l’ajuntament té constància d’aquesta més que qüestionable
intervenció policial per part dels Mossos d’Esquadra. Volem saber si podria intentar
posar-se en contacte amb aquesta veïna, sobretot amb la dona, en el que nosaltres
creiem un clar abús de força i de poder per part dels agents dels Mossos
d’Esquadra, sis agents de Mossos d’Esquadra.
I si farà aquest ajuntament, aquesta institució una pregunta oficial al departament
d’Interior i a Mossos per aquesta actuació als carrers de L’Hospitalet. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Són dos precs. El Ple de juny de 2017 va aprovar parcialment la moció per la
inclusió de zones d’expectativa arqueològica al PEPPA que diu literalment, “que els
tècnics municipals responsables del patrimoni de l’ajuntament, promoguin el
coneixement i la divulgació del nostre patrimoni arqueològic, tant en l’àmbit científic
com pel públic en general, promovent, si s’escau, sondejos o intervencions
arqueològiques siguin preventives o programades”.
Per això volem saber quins sondejos o intervencions arqueològiques tenen
previstos a la zona del nou camp de futbol de la Torrassa, que es troba a les
immediacions del castell de Bellvís, i en cas de que no hi hagi prevista cap actuació,
preguem que es faci un pla arqueològic previ a l’inici de les obres.
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I després també, al carrer de la rambla Catalana, en un dels trams entre Santiago
Apòstol i el carrer de Rafael de Campalans, no hi ha en aquest tram després de la
remodelació que s’han posat diverses cadires, en aquest tram precisament que és
un dels més empinats no hi ha cap tipus de mobiliari, cap cadira. La gent s’està
queixant i està demanant que allà s’instal·li algun tipus de cadira perquè realment
és un tram una mica difícil.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, arran dels problemes provocats per la cada vegada major circulació de patinets i
atenent l’acord de la moció que es va aprovar en aquest Ple, preguntem si s’ha
efectuat l’homologació de la Direcció General de Trànsit per tal de poder començar
a regular el tema a la ciutat i demanem, sigui quin sigui el cas, que es produeixi una
reunió de treball entre tècnics, experts i grups municipals, per tal de poder adoptar
actuacions que vagin en la línia de posar fi a les situacions conflictives que s’estan
vivint a la ciutat, produïdes pels problemes de convivència entre vianants i aquest
tipus de vehicles.
Una segona pregunta. Ple rere Ple veiem que a l’ordre del dia vénen un munt
d’expedients relacionats amb sancions interposades a propietaris de gossos. Volem
saber el grau de cobrament d’aquest tipus de sancions i demanem saber quina és
la valoració de l’equip de govern sobre aquest tema, en el sentit de si a aquestes
accions cal afegir campanyes informatives, cal crear espais adaptats als gossos o
altres mesures per tal de fer front a aquesta situació.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Sra. Alcaldesa, le repito, no se enfade, lo hago porque es mi obligación
hacerle esta pregunta.
Fiscalizando las cuentas del 2017, como es nuestra obligación como oposición,
hemos dado con las dietas del viaje a Pekín que hizo la Alcaldesa, para poner en el
complejo municipal Godó i Trias, un centro privado de medicina china. En él nos
hemos encontrado la factura de una noche de hotel, del 16 al 17 de mayo de 2017,
en un gran hotel de lujo, el Sheraton para más señas, por 440,69 euros, que le ha
pagado a usted este ayuntamiento. Según el Real Decreto 462/2002, del 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y no el Real Decreto al que
ustedes hacen referencia aquí en este informe, porque está derogado y que figura
en la comisión de servicios que acredita que usted ha gastado ese dinero y usted lo
cobra.
Mire, los importes máximos por gastos de alojamiento se pueden percibir día a día
por desplazamientos a China o donde fuere y están tipificados. Son 84,14 euros lo
que usted debería cobrar, porque es personal del grupo 1, sino menos y que le
corresponde a usted como alto cargo.
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Le haremos dos preguntas, ¿sabía la Alcaldesa, sabía usted que el importe máximo
para dietas era el que le he dicho, 84 euros y no 440? En cualquier caso, si no lo
sabía, no deja de ser exactamente igual, al final lo pagan los contribuyentes claro.
¿Pero piensa usted devolver los 356,55 indebidos que le abonó este ayuntamiento?
Mire, Sra. Alcaldesa, es que se lo he dicho muchas veces, es que al final tenemos
que fiscalizar y nos encontramos con que usted se va a dormir a hoteles de gran
lujo y luego los pagan los contribuyentes, cuando además Sra. Núria Marín, y no se
enfade, usted cobra 84 euros que es lo que marca la ley y lo que dice el Real
Decreto y ha cobrado usted 440. ¿Va a devolver el dinero, Sra. Núria Marín?

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí. Siguiendo con la línea, yo quería preguntar sobre un ticket de una comida, que
preguntamos en el Pleno anterior, de 204 euros, que se pagó al concejal Sr.
Cristian Alcázar y lo que le pedíamos era que justificara este importe, tal y como
dice el Tribunal de Cuentas.
Entonces ustedes lo que nos dicen es que hicieron esa comida para poner en
común cuestiones de interés general. Ya está. No lo justifican tal y como dice el
Tribunal de Cuentas, que es lo que nosotros les estamos pidiendo. Que digan el
objeto, el motivo y los comensales, porque puede ser que esas comidas con motivo
de la visita de la Alcaldesa, se la podría pagar quizás de su bolsillo, que bastante
está cobrando, que está cobrando los 67.000 euros brutos al año para pagarse un
café o lo que fuera necesario, pero en este caso que lo justifique, tal y como dice el
Tribunal de Cuentas. Si es justificado nosotros no diremos nada, pero si no es
justificado mucha gente puede entender que esto es un derroche a cargo del
ayuntamiento.
Y muy cerquita de ese barrio, en otra pregunta que les quería hacer, en avenida
Torrente Gornal, una comunidad de vecinos ha presentado una recogida de firmas
por algo tan sencillo como que les poden unos árboles que tienen enfrente de casa,
que las ramas se les meten en su vivienda. Nosotros también hemos presentado
instancia y nos dicen que no van a actuar.
Entonces lo que está pasando y es lo que yo les traslado, que así es la voz de los
vecinos, es que al final los propios vecinos tienen que cortar esas ramas para que
no se les metan en sus viviendas. Yo no creo que algo tan sencillo, les pueda
costar tanto. En cambio vemos como no tenemos complejos para gastarnos dinero
en otras cosas, es que de verdad que no me cuadra. Por favor, intenten poner
remedio. Gracias.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí, gràcies. Al 2015 en aquest Plenari vam aprovar una moció, que va presentar
aquest grup, per crear la comissió de redacció del PEPPA. A final de juliol també en
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aquest Ple, en una moció nostra, vam demanar que es creés aquesta comissió, que
es convoqués.
Se’ns va traslladar des de l’equip de govern que aquesta reunió, aquesta
convocatòria es faria a principis de setembre i voldríem saber si s’ha convocat ja
aquesta reunió per redactar aquest nou PEPPA a nivell de la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, vol fer un prec? Doncs faci un prec. A qui li fa el prec?

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Al grup municipal de Ciutadans. Li voldria fer un prec en el sentit de que consulti el
portal de transparència de l’ajuntament de Madrid, on podrà comprovar que a l’any
2017 les despeses de protocol van ser 55.983 euros i les despeses en viatges de
l’ajuntament de Madrid, 189.501 euros, que és una mica diferent de zero, tal com
ens han dit abans.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Muy rápidamente. Respecto al polideportivo Sergio Manzano,
muchos usuarios, dice. A nosotros esas quejas no nos han llegado, si nos las
trasladan ningún problema. En cualquier caso, creo que en los polideportivos se
pasa de todo menos frío, la sensación que tengo yo como usuario de las
instalaciones deportivas. Pero en cualquier caso si nos lo pasa, valoraremos la
situación y si se puede hacer algo, lo haremos.
Respecto al tema del pla arqueològic previ, no sé si es preceptivo o no es
preceptivo. Entiendo que en la obra del campo de fútbol se han seguido todos los
pasos preceptivos por ley. Por tanto, no sé si esto toca o no toca hacerlo.
Rambla Catalana, tema sillas, miramos el tramo en concreto y si es posible ubicar,
ningún problema.
Y respecto a la factura, yo le contesté, Sr. Jesús Amadeo, le dije más cosas que lo
que usted ha dicho aquí. Usted en el último Pleno, acabó el Pleno diciendo que a
mí se me había pagado una cena de 204 euros. No, no, usted dijo textualmente y
está en las actas del Pleno, que a mí se me había pagado una cena de 204 euros,
cosa que no es cierta. No es cierta. Y si usted realmente tuviera intención de
conocer a qué obedecen esos gastos, a qué obedecen esos gastos, me lo habría
preguntado directamente y no hubiera venido aquí a intentar lanzar sombras y
sospechas sobre la ejecución política de este concejal.
A este concejal no se le ha pagado ninguna cena de 204 euros, como usted dijo.
Corresponde a una comida en un bar del distrito en la que se trabajó con entidades
del distrito al respecto de temas de interés general.
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Como considero que usted no tiene interés en conocer ni de qué se habló ni con
quién se habló, porqué lo único que intentan es empañar la labor de este gobierno
municipal, le contesto lo que creo que se merece, que es que mintió porque dijo una
cosa que no era y que la comida cumple con todo lo que dicen los decretos que
ustedes están nombrando en esta pregunta y en la moción, que considero
totalmente un despropósito.
Por tanto, ni derroche ni nada que se le parezca, y no mezcle usted un tema de
cortar unos árboles, que se le dará respuesta oportuna por parte del departamento
de ephus, con los gastos de protocolo.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, un poco por contestar también a la Sra. Sonia Esplugas y alguna otra pregunta
que se ha hecho.
Respecto a los actos del 1 de octubre que usted señala, la única constancia que
tenemos es la misma que usted, la que sale en las redes. En principio nadie ha
pedido permiso de ocupación de vía pública para nada a este ayuntamiento, pero
sepa usted que las actuaciones en manifestaciones y similares están, las autoriza la
Generalitat de Catalunya. En cualquier caso, las fuerzas de seguridad supongo que
como tienen las mismas noticias, ya se lo digo yo, pues cumplirán con su estricta
labor y, evidentemente, la Guardia Urbana también.
Respecto al tema que planteaba Christian de una actuación de los Mossos
d’Esquadra, nos informaremos bien. En todo caso, yo no tengo ningún
inconveniente en hablar con alguna vecina que crea que ha podido estar
perjudicada por una actuación policial, en el bienentendido de que la actuación
policial es de otro cuerpo, no es de la Guardia Urbana. Si no me equivoco, provenía
de una llamada de algún vecino por una pelea, pero como no tengo los datos
exactos le contestaré por escrito. Ya sé que usted es muy propenso a entender que
las fuerzas de seguridad siempre se… pero hay que mirar a ver exactamente cuál
era la circunstancia. Insisto, no tengo ningún problema en hablar con quién usted
quiera.
Me ha preguntado el Sr. Jordi Monrós por el tema de la homologación. No están
homologados por la Dirección General de Tráfico, no es un vehículo homologado y
por tanto aquí hay una casuística bastante compleja. El ayuntamiento de Barcelona,
con el que estamos en contacto y nos veremos la próxima semana en reunión con
toda el área metropolitana por este tema específico, ha regulado en base a que
tiene carriles bici, a que tiene unos espacios por los que pueden ir.
Pero creo que sería bueno que nos viéramos los grupos también y pudiéramos
hablar de este tema, porque es un tema que evidentemente está en el candelero.
Puede provocar problemas de civismo, de convivencia, en eso estoy de acuerdo
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con usted. Y por tanto, si les parece bien a todos, podemos hacer una reunión con
los diferentes grupos en la que podamos hablar del tema este de los patinetes.
Decirle que alguna empresa que ha aparecido por aquí, inmediatamente por parte
del gobierno se le dijo que se retirara, puesto que no tenía permiso de ocupación de
la vía pública.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Respecto de la que planteaban desde el grupo de
Ciudadanos en el tema de la presencia de la Alcaldesa en Pekín, decirle que la
Alcaldesa pernoctó cuatro noches en Pekín con un importe para el ayuntamiento,
por todas las pernoctaciones, de 440 euros por las cuatro noches.
Que la elección del hotel no fue una elección de este ayuntamiento, sino que fue
una recomendación hecha por el gobierno de la China y por el gobierno de Pekín,
atendiendo a razones de seguridad, porque como ustedes saben no era una visita
que solo estuviera el ayuntamiento de Hospitalet, sino que había diferentes
gobiernos y diferentes delegaciones y se concentró a todas las delegaciones en un
par de hoteles.
Quienes decidieron y eligieron los hoteles fueron la municipalidad de Pekín y el
gobierno chino y esos fueron los motivos, no de elección, sino de ir a un
determinado establecimiento hotelero y el coste total para este ayuntamiento, por
todas, por todo el tiempo que estuvo la Alcaldesa en Pekín, fue de 440 euros.

El Sr. Miguel García intervé sense micròfon

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. Para responder al Sr. Jesús Amadeo Martín. Mire, esa
pregunta la hicieron ustedes y se la hemos respondido por escrito, como siempre y
se la hemos hecho llegar y la respuesta es muy clara.
Por un lado, esos árboles que son Celtis se han podado de acuerdo con el plan de
poda, hace un año y medio que se podaron y por otro lado, en la misma respuesta,
les indico que como también hacemos habitualmente y esto desde los distritos se
hace casi cotidianamente, cuando realmente hay una molestia o una invasión por
parte del árbol en los domicilios o hay una plaga, se actúa.
En cualquier caso, sepa usted que esos árboles en estos momentos tienen el porte
ya desestructurado precisamente porque la poda no es regular, es decir, hacia el
lado de la carretera forma una copa muy amplia y hacia los edificios es
completamente plano. Por tanto, no podemos seguir podando ahí porque al final
desestabilizaremos el árbol y lo acabaremos tirando.
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Si hay que hacer un cambio de arbolado, lo están estudiando nuestros técnicos
porque a lo mejor es la solución, pero no vamos a seguir podando árboles que
tienen riesgo al final de caída porque… no, no, se lo digo honestamente, usted
quiere… porque no podemos seguir haciendo esas podas tan invasivas. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hem finalitzat. Aquelles preguntes que no estan contestades, es farà per
escrit i aixequem la sessió.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Presidència aixeca la sessió essent
les vint-i-tres hores i quatre minuts, del dia vint-i-cinc de setembre de dos mil divuit,
de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

EL SECRETARI GRAL. PLE ACCDTAL.,

Núria Marín i Martínez

María Dolores Quirós Brito

