Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 6/2018
Data: vint-i-dos de maig de dos mil divuit
Hora: 17.00 hores fins 21.35 hores
Lloc: Casa Consistorial
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Secretària general del Ple

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 24 D‟ABRIL DE 2018.
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Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 d‟abril de 2018, es dóna compte de l‟escrit de la
Secretaria General del Ple de 7 de maig de 2018, que en exercici de les funcions
que li atribueix l‟article 122.5.c) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les
bases del règim local, i en resposta a la consulta i aclariment del canvi de criteri de
votacions per epígrafs, formulada a la presidència del Ple pel grup polític municipal
de la CUP-PA, com a conseqüència del debat de la moció que figurava en el punt
número 18 de l‟Ordre del Dia d‟aqueixa sessió. A l‟escrit la Secretaria General del
Ple fa constar:
1. Pel que fa a l‟afirmació relativa a que s‟havia procedit a votar de manera
desglossada per epígrafs un mateix acord d‟una Moció en diferents plens
municipals, s‟ha de posar de relleu, que des de l‟inici de la legislatura 20152019, s‟han sotmès a debat i votació en el ple 11 mocions que contenien
subepígrafs en alguns dels seus acords, i l‟únic supòsit en el qual es va dur a
terme una votació desglossada per epígrafs, va tenir lloc al Ple municipal
ordinari del mes de gener de 2017, en el qual el grup polític municipal d‟ERC va
votar desglossat, per epígrafs l‟acord sisè de la Moció a que s‟ha fet referència,
la qual va resultar rebutjada en la seva totalitat. Aquesta ha estat la única
ocasió en la qual s‟ha produït aquest fet de votació parcial per epígrafs i així es
va deixar constància a l‟acta de la sessió. Per tant, aquesta Secretaria reconeix
que vaig incórrer en una errada del tot involuntària quan vaig afirmar, en el
decurs de la sessió del ple del passat 24 d‟abril, que no s‟havia produït con
anterioritat una votació separada per epígrafs d‟un acord d‟una Moció. Demano
disculpes per aquesta errada, que no ha tingut conseqüències jurídiques ja que
la “Moció per a millorar les condicions laborals i vitals de les treballadores de la
llar i la neteja” va resultar aprovada íntegrament.
2. No obstant això, tot i aquest precedent, l‟errada segurament és deu a que
atenent la prioritat del principi de legalitat en l‟actuació administrativa, aquesta
Secretaria, considera que, tot i que no existeix prohibició legal expressa, des
del punt de vista jurídic no és possible la votació separadament dels epígrafs o
subapartats de cada acord d‟una Moció per les següents consideracions:
a. La legislació bàsica estatal, a l‟art. 46.2 apartat e) de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, garanteix la participació
de tots els grups polítics municipals per mitjà de la inclusió als plens
ordinaris d‟una part dedicada al control de la resta dels òrgans de la
corporació i la seva participació per mitjà de la formulació de precs,
preguntes i mocions, exigint que aquesta part tingui substantivitat pròpia i
diferenciada de la part resolutiva del ple.
Aquesta distinció legal, entre la part resolutiva i la part de participació en
els plens ordinaris, és la que dóna suport legal a la possibilitat que es
puguin votar les mocions per acords separats, a diferència dels dictàmens
que figuren en la part resolutiva del ple. Per aquests últims l‟art. 122.4.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
exigeix que prèviament siguin dictaminats, per la Comissió Permanent
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corresponent, llevat dels supòsits d‟urgència, i d‟aquesta diferent
configuració legal es deriva la impossibilitat de votar separadament o per
punts el dictamen que figura per al debat i votació en la part resolutiva del
ple, a diferència de les mocions.
b. La configuració formal del text de les mocions es determina a l‟article 54
apartat 2.a) del vigent Reglament Orgànic del Ple, el qual estableix que les
mocions han de constar de dues parts diferenciades: una part expositiva,
que reculli els motius i els fonaments de la moció, i una part resolutòria que
contingui els pronunciaments concrets i acords a adoptar; i aquest és el
text que es sotmet a debat i votació del ple, directament pel grup o grups
proponents. La seva modificació només es possible per via d‟esmena,
formulada per escrit o oralment.
L‟art. 46. apartat 11, del vigent Reglament Orgànic del Ple, recull la
tramitació de les esmenes, o modificacions al text dels acords proposats
inicialment al ple. D‟aquesta manera quan una esmena resulta acceptada
al text inicialment proposat s‟incorpora aquesta modificació donant lloc al
text definitiu que és l‟objecte de debat i votació, i això per tal que tots els
membres de la corporació coneguin prèviament i es pronunciïn sobre un
mateix contingut dels acords.
c. Tal i com hem indicat a l‟apartat anterior el contingut d‟una moció només
pot ser modificat per mitjà d‟una esmena, la qual de conformitat amb l‟art.
46.11 apartat c) del Reglament orgànic del Ple vigent, ha de ser acceptada
pel grup o grups proponents de la moció, en atenció al reconeixement del
seu dret de participació. Es parteix doncs, del principi de no alterabilitat de
les mocions, sinó és amb el consentiment del grup o grups proponents. La
votació separada d‟epígrafs d‟un mateix acord dins d‟una Moció podria
comportar una esmena de supressió en relació a alguns dels acords,
susceptible de donar com a un resultat final un text definitiu, no tan sols
diferent del que ha estat objecte de debat i votació, sinó fins i tot amb un
sentit diferent del pretès pel grup o grups proponents.
d. D‟altra banda, l‟article 49.1 del mateix reglament orgànic del ple, determina
que la corporació adoptarà els seus acords, com a norma general, per
majoria simple dels membres presents a la sessió. No existeix previsió
legal que permeti una votació que doni com a resultat una aprovació
parcial d‟algun dels acords d‟una Moció.
A continuació, per l‟Alcaldessa es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat, la qual, 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.
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COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA I
DE DRETS I TERRITORI

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i per la de Drets i Territori, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió de presentació d‟algun punt de l‟Ordre del Dia? Si no,
donaríem... jo si no hi ha cap inconvenient, donaria lectura als tres punts que són de
Benestar i Drets Socials i ens posicionem de tot.

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, al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro, i a
continuació a la resta de representants dels grups.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias Sra. Alcaldesa. Votaré a favor del primero y el segundo, abstención del
resto hasta el séptimo y a favor del octavo al décimo.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. A favor dels deu punts.

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

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, bona tarda de nou, en el primer dels punts de l‟Ordre del Dia, l‟acord relatiu a
l‟atorgament dels cinc títols honorífics de distinció ciutadana, bé, des del nostre grup
municipal volem expressar de nou aquest any, que sense canvis al reglament, el
reglament de Distincions Ciutadanes, no podem participar del procés de concessió
d‟aquestes distincions del nostre Ajuntament.
Des del nostre grup municipal volem denunciar la nul·la feina desenvolupada per
part de l‟equip de govern local, per tal de canviar el Reglament d‟Honors i
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Distincions de l‟Ajuntament, dins del qual es recullen les bases de selecció de les
Distincions Ciutadanes, tal i com s‟hi va comprometre l‟any 2016 la pròpia
Alcaldessa.
Durant el Ple municipal d‟abril de 2016, l‟Alcaldessa va afirmar textualment: “el
reglament actual doncs s‟ha quedat una mica obsolet i l‟hem de renovar. L‟hem de
canviar, li hem d‟introduir una part més participativa, i en aquest sentit també dir que
tal i com ens vam comprometre a la Junta de Portaveus, ja estan donades les
instruccions a l‟equip de la pròpia Alcaldia perquè comencin a treballar en un futur
reglament que evidentment ha de ser consensuat entre totes les formacions
polítiques actuals en el consistori. Dir que s‟ha encarregat aquesta modificació i dir
també que com aquest és un acte que es realitza cada dos anys -ara fa dos anystindrem temps suficient”. Doncs sembla que no.
Han passat els dos anys i no s‟ha convocat cap reunió, no ha existit cap proposta
de modificació, ni cap procés d‟elaboració d‟un nou reglament, com a mínim que
ens hagi arribat a nosaltres, cap notícia que canviï el context d‟opacitat,
discrecionalitat i privilegi pels grups municipals polítics, davant les propostes i la
selecció dels veïns i veïnes destacades amb aquest reconeixement i, per tant, no
podem canviar la nostra postura i, CUP-Poble Actiu novament no ha format part del
procés fent-hi propostes i amb participació activa durant el mateix.
Volem recordar que la resta de grups municipals també van expressar durant l‟any
2016, inclús en el propi Ple, la seva voluntat de crear un nou sistema de
reglamentació de distincions ciutadanes, però arribat el moment, sembla que han
participat amb total normalitat de tot el procés. Des d‟aquest grup municipal
entenem que aquestes distincions tindrien un veritable valor si sorgissin de
propostes ciutadanes i fossin votades per les veïnes de la ciutat, en comptes de ser
proposades pels propis grups municipals, acordades pels mateixos partits a porta
tancada i aprovades al Ple.
Òbviament, no tenim res en contra de cap persona o col·lectiu concret que rebi
aquesta distinció, ans al contrari, la nostra voluntat no és una altra que
democratitzar els procediments d‟elecció, fer-los molt més transparents i fer
protagonistes a veïns i veïnes de la nostra ciutat.
La participació ciutadana no hauria de ser un concepte buit, sense contingut, sinó
una eina transformadora que servís com a mecanisme per tal de promoure
l‟apoderament individual i col·lectiu. Han passat dos anys des de l‟últim cop que
vam concedir distincions ciutadanes, en aquest propi Ple se‟ns va prometre una
modificació del Reglament que regeix aquestes distincions i dos anys després
encara esperem que ens convoquin a parlar-ne. Ens abstindrem en aquest punt.
Votarem a favor del punt 2, sobre l‟escola Paco Candel, simplement ens genera
algun dubte, una part de l‟expedient on hi diu explícitament i potser no l‟hem entesa
bé nosaltres, diu: “l'informe també indica...”, és l‟acord de la Comissió Territorial
d‟Urbanisme de l‟àmbit metropolità de Barcelona, de data de 10 d‟abril del 2018 i
diu: “l‟informe també indica que en cas que la construcció es destini a un edifici
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d'educació secundària, l'informe seria desfavorable". Llavors ¿està dient que
l‟informe seria desfavorable si l‟edificació es destina a educació secundària i
primària, tal i com en algun moment s‟havia parlat que pogués fer, si hagués la
possibilitat que fos un institut-escola? ¿Hem entès bé que faria desfavorable aquest
informe el fet de parlar d‟informar la possibilitat que fos institut-escola? I el per què
d‟aquesta, si en tenen constància del per què.
Votarem en contra del punt tres, ens estan proposant una nova ordenança
reguladora de la taxa per a la inscripció a les convocatòries per la selecció de
personal d‟aquest Ajuntament, bé, ens oposem frontalment a la creació d‟una taxa a
pagar per veïns i veïnes que es presentin als processos de selecció de
l‟Ajuntament. Amb aquest tipus de decisions contribuïm a la consolidació de
barreres econòmiques i esborrem la igualtat d‟oportunitats, per molt petita que sigui
aquesta taxa que pot anar entre 15, 20, 25 euros. I és que hi ha molta gent per la
qual el pagament d‟una taxa d‟entre 20 ó 30 euros, seria un...podria ser, seria, un
motiu de pes per no presentar-s‟hi i no crec que sigui ni tan sols el que busca el
propi govern, però pot exercir aquesta funció desmobilitzadora a l‟hora de
presentar-se i no crec que sigui...no creiem que sigui adequat.
Els expedients quatre, els punts quatre, cinc, sis i set ens abstindrem i del vuit al
deu també ens abstindrem. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda, votarem a favor del punt 1 i del punt 2, quant al punt 3 votarem en
contra, no estem d‟acord amb la creació de taxes perquè la gent es presenti a una
convocatòria laboral, per a selecció de personal a l‟Ajuntament de l'Hospitalet, tenint
en compte que ja tenim tota la sèrie de veïns i veïnes de la ciutat que ja estan
pagant impostos i no creiem que fos molt adient aquest tema. Ens abstindrem dels
punts 4, 5, 6 i 7, i votarem a favor del 8, 9 i 10.
Quant al punt número 2, recalcar que aquesta formació política, com alguns van
dient sempre reiteradament a les xarxes socials i a moltes intervencions, que
evidentment no només ens dediquem o estem pel procés i pel procés
d‟independència, sinó que a través de...,en el seu dia, la taula bilateral que es va
conformar entre l‟Ajuntament de l'Hospitalet i el govern de la Generalitat de Junts
pel Sí, en el qual el meu partit estava representat, doncs tiren endavant tota una
sèrie de coses, com és en aquest cas el projecte urbanístic de l‟escola Paco
Candel.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bona tarda, començarem, com a cada Ple, exigint la llibertat dels presos polítics,
de l‟Oriol Junqueras, del Raül Romeva, de la Dolors Bassas, de la Carme Forcadell,
del Jordi Sánchez, del Jordi Cuixart, del Josep Rull, del Quim Forn i del Jordi Turull.
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Respecte dels dictàmens, ens abstindrem del número 1 i del 4 al 10, votarem a
favor del número 2 i votarem en contra del punt número 3.
Referent al punt número 1, sobre els títols honorífics de distinció ciutadana, en
primer lloc, doncs manifestar el reconeixement d‟aquest grup a les entitats i a les
persones que han sigut guardonades, és a dir, al Club Infantil i Juvenil de Sanfeliu,
a l‟Ateneu Cultural Catalonia, al President de la Federació d‟Associacions de Veïns,
Manuel Piñar, a l‟Associació Educativa Ítaca i a la Presidenta de la Creu Roja, la
Dolores Ruíz, i també un reconeixement a les altres deu candidatures d‟entitats i
persones que es van presentar i que no han estat escollides en aquesta edició.
La nostra abstenció no té res a veure amb les persones escollides, ni amb les
entitats, que avui s‟aprovaran, sinó pel model que s‟ha desenvolupat. En primer lloc,
doncs perquè l‟equip de govern no ha volgut posar en marxa un nou procediment
per escollir els títol honorífics de distinció ciutadana, tal i com vam pactar al 2016,
uns acords que eren que la ciutadania i les entitats poguessin fer propostes i que
aquestes propostes fossin sotmeses a votació de la ciutadania mitjançant un procés
participatiu. Dos anys han tingut per fer aquest reglament, però com en d‟altres
temes, no els interessa modificar aquest tipus de reglament.
El segon motiu pel qual també ens abstenim és que vostès tampoc han respectat,
doncs un dels acords del 2016 de la Junta de Portaveus, que al menys una de les
propostes dels grups polítics d‟entitats o persones poguéssiu tenir aquesta distinció
ciutadana i possiblement no ho han respectat, perquè el govern municipal
s‟incomodaria de donar la distinció ciutadana a una entitat com Òmnium Cultural,
que molts anys ha treballat per la cultura i per la llengua d‟aquesta ciutat i que va fer
possible que al 2016 es pogués celebrar a la nostra ciutat la festa de les lletres
catalanes.
Respecte al número 2, estem molt satisfets, doncs que avanci el tema de la
construcció de la Paco Candel, que és un compromís del govern de la Generalitat i
una reivindicació de les diferents entitats i d‟aquest Consistori, i esperem que
aquesta escola estigui en marxa el més aviat possible.
I en el punt número 3 votarem en contra, perquè creiem que no és adient fer pagar
una taxa a persones que estan buscant feina en les diferents convocatòries que
realitza aquest Ajuntament.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, nosaltres en el punt número 1 i 2 votarem a favor, en el 3, 4, 5, 6 i 7 abstenció i
en el 8, 9 i 10 a favor.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, molt bona tarda. Votarem a favor del punt número 1, votarem també a favor del
punt número 2, lamentem que per criteris tècnics no es pugui fer un institut-escola
com demanava l‟AMPA de l‟escola Paco Candel i la Xarxa Groga, desitgem que es
continuï treballant per trobar solucions per acollir l‟alumnat de secundaria en espais
propers dintre del barri de Santa Eulàlia.
Votarem en contra del punt número 3, considerem que per principi d‟igualtat no es
pot demanar cap tipus de taxa per presentar-se a convocatòries de selecció de
personal d‟aquest Ajuntament, demanem que en cas de l‟aprovació de l‟esmentada
taxa s‟inclogui en l‟ordenança, el retorn de l‟import a les persones que es presentin
a les convocatòries, ja que del contrari s‟està penalitzant a qui compleixi i es
presenta a les convocatòries d‟exàmens.
A favor del número 4.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Del 5 ens abstindrem. Del 6 votarem a favor, especialment d‟acord amb la proposta
del mundial d‟halterofília, que pot ser una fita important, i del foment de les activitats
de participació en joventut.
I del número 7 ens abstindrem, nosaltres creiem que tot i aquests elements que
“encorsetan” la inversió financerament sostenible del superàvit dels ajuntaments,
destinar 6.800.000 euros a la millora de la pavimentació, tot i que pugui estar
justificat, em sembla, bé, com a mínim poc imaginatiu destinar aquest import,
aquest volum tant important a aquest element, aquesta inversió. Totalment d‟acord
en millorar l‟eficiència energètica de l‟enllumenat públic o de la calefacció de les
nostres escoles, i per suposat tot el que sigui la inversió en instal·lacions esportives.
I novament tenim aquí un altre tema sobre la plantació de l‟arbrat, aquests 300.000
euros, nosaltres hem demanat un procés més participat i participatiu al respecte de
la redacció del pla director de l‟arbrat, tenim la informació, creiem que s‟ha complert
l‟expedient, com a mínim no diré burocràtic, però administratiu, però creiem que és
molt millorable. I, per tant, en conjunt en aquesta modificació de crèdit ens
abstindrem. Gràcies.
I votarem, perdó, a favor del vuit, nou i deu.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. En el acuerdo número 1 vamos a estar
de acuerdo, en el dos luego lo comentaremos, el tres Rainaldo nos dirá lo que tiene
que decir, en el cuatro estaremos de acuerdo, en el quinto haremos abstención,
sexto abstención, séptimo abstención y de acuerdo del ocho al diez.
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Respecto al acuerdo número 2, vamos a empezar diciendo que vamos a votar a
favor, porque mire, no vamos a poner trabas a la aprobación del expediente, porque
los niños de la escuela Paco Candel que se están escolarizando en esos
barracones, no tienen la culpa de la incompetencia política y no pueden esperar
más a unas instalaciones dignas, pero es indignante, de verdad, las oportunidades
que se pierden con el gobierno de ustedes señores. Este expediente ilustra
perfectamente lo que desde Ciudadanos venimos denunciando desde hace tiempo,
es más, a tenor de lo que dice la memoria de la Agencia de Desarrollo Urbano, creo
que nos da la razón. Mire, equipamientos tan importantes como escuelas e
institutos públicos han de ser las absolutas prioridades del suelo público para estos
equipamientos, lo venimos reiterando permanentemente, por eso les decimos
siempre cuidado con los terrenos públicos que tenemos, dónde los utilizamos y
quién los utiliza, porqué nos hacen falta en la ciudad para estos temas.
En este expediente vemos como la Comisión Territorial de Urbanismo de la
Generalitat deniega la posibilidad de que el espacio ofrecido por este Ayuntamiento
para la escuela Paco Candel, sea viable para convertirla en un instituto-escuela,
como se planteaba inicialmente, eso está ahí el expediente que lo dice. Nos parece
indignante que para construir equipamientos tan importantes como escuelas
públicas, el gobierno de usted Sra. Marín, su gobierno, siempre ofrezca espacios
insuficientes, como ya pasó con la escuela Ernest Lluch, en la que se perdió una
línea de enseñanza por la estrechez del espacio ofrecido, eso pasó, perdimos una
línea ahí. Nos parece indignante que mientras se pierden oportunidades para dotar
a nuestra ciudad de los equipamientos de educación que necesita, por las
limitaciones de espacio que el gobierno municipal les reserva, usted Sra. Núria
Marín lleva a cabo una política de cesión de espacios públicos a empresas
privadas, que lo está haciendo permanentemente, lo venimos denunciando, nos
parece lamentable e indignante, que tengamos esa apretura y al final tengamos
equipamientos básicos, pocas posibilidades de hacerlo e incluso tengamos
expedientes de la Generalitat que nos dicen que eso no está bien, que no es
correcto.
Nos parece sangrante que mientras la superficie de 5.000 m2 dispuesta por la Sra.
Marín y su equipo de gobierno, para la escuela Paco Candel, no se adapta para un
instituto-escuela, a 500 metros nos parece que nosotros tenemos 15.000 metros de
la emblemática Godó y Trias, que el gobierno de Núria Marín se dispone a ceder,
en condiciones ventajosas, a nuestro modo de ver, a una corporación china, nos
parece lamentable que lo privado se priorice aquí en contra de lo público. Saben
ustedes que lo vengo repitiendo durante todo el mandato, ojo con lo que tenemos,
los espacios públicos que tenemos, que son pocos, que la ciudad está muy
apretada, resérvenlos para tener equipaciones, una ciudad de futuro además como
Hospitalet, donde queremos que haya atracción de talento, de inversiones y demás,
no podemos poner el carro delante de los bueyes, hay que preparar las
equipaciones primero, los equipamientos, perdón.
Miren, al igual que el instituto Vilumara, es un centro público extraordinario, podía
haber sido el Godó y Trias, pero no, es mejor que lo tengan empresas privadas que
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vengan a hacer negocio, que está bien que vengan y ojalá vinieran muchas, pero
que no sean los ciudadanos los que tengan que poner de los espacios públicos que
tenemos, que nos quedan muy pocos Sra. Núria Marín, que hay que preservarlos,
porque queremos crecer, se ve, la política, somos un área de influencia, estamos
muy bien posicionados territorialmente para poder tener empresas que,
evidentemente, queremos que vengan, pero los espacios son pequeños. Y por
delante están los temas de los ciudadanos, esa ciudad de la que usted a veces
habla, amable, que lo tenga todo, pero que no obra en consecuencia de lo que dice
Sra. Núria Marín, y esto nos duele muchísimo que esté pasando en esta ciudad.
Y ya le digo, no vamos a poner trabas, porque los niños de esta escuela no tienen
la culpa de la incompetencia de este gobierno, por eso vamos a votar a favor, ni
más, ni menos, que por eso. Nada más en este tema, le dejo la palabra a Rainaldo
para el punto número 3.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Presidenta. En relación al dictamen relativo a la aprobación provisional para la
implantación de una tasa para participar en convocatorias de selección de personal
de este Ayuntamiento, es decir, que los ciudadanos paguen un tributo por
presentarse a unas pruebas para intentar trabajar en esta administración, nuestro
grupo municipal va a votar en contra y lo hace principalmente por dos motivos.
Primero, podríamos entender que se instituyera este tributo si las arcas municipales
lo necesitaran, pero es que tenemos superávit y, segundo, nos cuesta entender que
alguien que está buscando trabajo o que pretende mejorar el que ya tiene, tenga
que pagar una tasa para presentarse a unas pruebas selectivas, nos parece que
algo no encaja.
Hospitalet es uno de los pocos municipios, uno de los pocos grandes municipios
que hasta ahora no cobraba esta tasa por presentarse a las oposiciones, y creo
personalmente y mi grupo lo comparte, que esta situación se acerca más al
principio de igualdad de oportunidades que el traer aquí una propuesta de
implantación de una tasa que yo creo y creemos nosotros que se aleja cada vez
más de este principio de igualdad de oportunidades. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del govern m‟ha demanat la paraula el Sr. Brinquis, hi ha més, o
sigui, doncs vinga Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, respecte del punt número 3 sobre el tema de les taxes, bé, municipis petits que
l‟apliquen Barcelona i Sabadell. Gràcies.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte del punt número 1, del tema de títols
honorífics, no puc estar d‟acord en què es plantegi que hi ha un...o que es deixi
veure com si el sistema amb el qual es fa servir per a l‟obtenció d‟honors i
distincions a la ciutat no fossin democràtics o transparents, ho són, ho són
perfectament i ho vénen essent des del principi que s‟han implementat, de fet és el
sistema habitual amb el que el conjunt d‟administracions atorguen aquests honors i
distincions, fins i tot hi ha molts ajuntaments que aquests honors i distincions no és
producte d‟un acord a la Junta de Portaveus, sinó que és senzillament per un acord
del govern municipal de cadascun dels llocs. Per tant, democràtics i transparents ho
són totalment.
I respecte de l‟acord número 2, respecte del tema de la concreció d‟equipaments
per a l‟escola Paco Candel, perquè ens situem, mirin, podem fer la demagògia que
vulguem, podem parlar del que vulguem i...podem fer el que vulguem, faltaria més,
ja estem acostumats, però mirin, el solar del Paco Candel és un solar que està
destinat a equipament educatiu, des de fa molt de temps, acceptat per la
Generalitat des de fa molt de temps, s‟ha dit, i el que ha fet la Generalitat és
mantenir barracons, producte d‟un acord, com explicava el Sr. Monrós, a partir de la
mesa bilateral que hi havia govern de la Generalitat-Ajuntament de l'Hospitalet, és
tirar endavant aquestes dues escoles, l‟Ernest Lluch i la Paco Candel.
Però mirin, a la Paco Candel, després de tot això que estem fent, l‟ha de pagar, ha
d‟avançar els diners l‟Ajuntament i és aquell solar, perquè malgrat el que alguns
diguin que aquí regalem o no regalem, escolti, aquí no es regala res a ningú, això
d‟altres tenen aquestes pràctiques per costum, no és el nostre cas. L‟escola Paco
Candel té un magnífic solar, el que hi havia una previsió per part del departament
d‟Ensenyament era fer una reserva perquè es fes una escola de primària, que és la
necessitat, i es plantegés la possibilitat de fer una escola, el que diuen una escola
institut.
Per què no es fa això? Per sota d‟aquell solar, com vostès saben, com pràcticament
en el conjunt de la nostra ciutat, estem trinxats per serveis i per infraestructures, en
aquest cas és la línia 9 del metro, i el que fan és dir, escoltin, donem l‟autorització,
però no facin alçades, facin una planta baixa més un, planta baixa més dos, si han
de fer secundaria, ja veurem, ens ho tornen a preguntar. I això ho diu el
departament d‟Ensenyament, no el d‟Infraestructures que és el que té la
infraestructura a baix, perquè la infraestructura, els hi recordo que és de qui és i
aquesta “servidumbre” ja era coneguda amb anterioritat.
Per tant, fem l‟escola on s‟havia de fer, on s‟havia d‟haver fet ja fa molt de temps i
finalment es fa perquè l‟Ajuntament avança els diners, fa el projecte, fa la redacció
de projecte, licitació d‟obra i l‟obra, d‟acord amb la comunitat educativa de l‟escola,
que ha estat l‟única manera que aquesta escola es pogués tirar endavant. La ciutat,
evidentment, és la que és, és el compacte que és, és el densa que és i, per tant,
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buscar grans solars, milers i milers de metres, no és possible, però sí que fem i
posem a disposició de les administracions que han de fer, per competències, el que
han de fer als solars necessaris per donar compliment a les necessitats dels serveis
municipals.
Respecte del tema de secundària, ara el companys Graells els hi explica cóm
funciona l‟assumpte.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
No, yo de verdad que con el Sr. Miguel García me viene el título de los grabados de
Goya, el sueño de la razón produce monstruos, porque usted está generando
monstruos reiteradamente, falsedad tras falsedad. En ningún momento, ni este
Ayuntamiento, ni de manera formal la comunidad educativa del Paco Candel, han
planteado que hubiera un institut-escola en el actual solar del Paco Candel, es más,
yo opinaría en contra, yo creo que no se puede plantear que una escuela de
primaria, porque lo pida alguien, tenga que ser instituto-escuela, porque eso pone
en inferioridad de condiciones otras escuelas menos solicitadas, como estamos
viendo en este proceso de preinscripción y, por tanto, no llevaría a ningún sitio.
¿Hay previsión suficiente de plazas escolares en el barrio, de secundaria, para
secundaria? Sobradas. Hay un acuerdo con el Departament, de hecho es que
sitúan un tema en el caso del Paco Candel, cuando ya hemos firmado un convenio
con el departamento de Educación, donde el Ayuntamiento se compromete a
construir una escuela de primaria y estamos en el trámite urbanístico y el Sr. Pepe
Castro ya está tirando adelante eso. Por tanto, en ningún momento se había
planteado el hacer un instituto, si se hubiera planteado hacer un instituto-escuela,
ya nos hubiéramos preocupado de que el informe fuera diferente, como el informe
sólo requiere lo de primaria, lo hemos tirado adelante.
Pero es que para secundaria hay otro acuerdo con el Departament, se ha creado un
nuevo instituto en el barrio de Santa Eulalia, lo vuelvo a decir, porque a ver si se
enteran de una vez, se ha creado un nuevo instituto en el barrio de Santa Eulalia,
que todavía no tiene nombre, el nou institut de Santa Eulàlia, como producto de la
separación del antiguo instituto Llobregat, y ahí el Departament y hemos acordado
con el Departament, la ampliación y la construcción de un instituto, el tercer instituto
público del barrio de Santa Eulalia. Con esa construcción solventamos el
crecimiento de secundaria en el barrio de Santa Eulalia, con lo cual no hace falta
ningún solar más, ni nada más que se tercie. Si hiciera falta otro solar, como
siempre hemos hecho con el departament de Educación, le facilitaremos el solar.
Hemos creado un instituto-escuela nuevo, como producto de estos acuerdos que
ustedes ni quieren reconocer, ni nunca se querrán leer, por su planteamiento
absolutamente populista, que es el instituto-escuela del barrio del Gornal y es
cierto, estamos ya trabajando con el Departament, el nacimiento de un nuevo
instituto, pero ya en el barrio de Florida, Collblanc-Torrassa, y ahí estamos en
conversaciones con el Departament para poder generar los espacios necesarios en

12

una zona muy densa, donde hay muy pocos espacios, para encontrar solución a
esas necesidades. De manera que si no ha habido el crecimiento suficiente, no se
ha acelerado de manera suficiente, no ha estado nunca responsabilidad de este
Ayuntamiento que siempre ha facilitado, con años de antelación, los solares
necesarios para construir los equipamientos.
Por tanto, dejen de situarnos a nosotros en algo en lo que no somos competentes,
ayuden a este Ayuntamiento, ayuden a este equipo de gobierno, para hacernos
valer y presionar más al departament de Educación, en lugar de estar poniendo
ustedes, constantemente, palos a las ruedas a esa pretensión, hay que estar unidos
para defender la ciudad y lo único que hace usted es estar separados para
defender sus intereses y a eso yo le llamo populismo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més, sí, un moment ¿per part d‟algun grup vol
prendre la paraula? No? Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire Sr. Graells, usted hablaba de que somos monstruosos, que si Goya, que si tal,
aquí lo único que es monstruoso, lo único que es monstruoso es lo que hacen
ustedes, que no ven la ciudad del futuro, que van a salto de mata, que
evidentemente ustedes tienen una forma de ver la ciudad y nosotros otra, eso no
cabe la menor duda, que ustedes que se llaman socialistas y que hablan de los
temas sociales, resulta que cuando llega la hora de la verdad no piensan en el
futuro de esta ciudad, no piensan. Porque fíjese, decía el Sr. Belver, porque se
necesitan miles de metros y no es posible encontrarlos, pero sí que los encuentran
ustedes para la propiedad privada, 15.000 m2 tiene la Godó y Trias y se lo ceden
ustedes a una empresa multinacional privada, para que ejerza medicina que
además no es pública y de dudoso valor según los especialistas en cuanto a lo que
es y tal. No, no, es así señor, miles de metros ustedes están dando
permanentemente a empresas privadas y dicen que es difícil encontrarlos, claro, si
se los está usted regalando, regalando literalmente, porque hacen convenios que
son un abuso, sólo favorecen, son unilaterales, sólo favorecen a una parte y
perjudican a nuestros ciudadanos.
Mire, populismo poco, poco, lo que pasa es que a mí me duele en el corazón y en el
alma que un gobierno socialista, como ustedes se llaman, haga esas políticas que
son en contra de sus ciudadanos, que no visualicen que esta ciudad necesitará
equipamientos pero ya, porque es que ya carece, es más, no lo digo yo, es que lo
dice la memoria de la Agencia de Desarrollo Urbano de l‟Hospitalet, la futura
edificación de esta nueva escuela parte de la necesidad perentoria de dar
respuesta a las carencias que existen en la actualidad de estos servicios en la
ciudad de l‟Hospitalet de Llobregat, sustituyendo las construcciones provisionales
por construcciones definitivas, adecuadas especialmente a los requerimientos del
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uso al que se destinan, y luego dice, las reservas de terreno disponible en la ciudad
para paliar este tipo de déficit es escasa, como consecuencia del alto grado de
consolidación de la edificación existente, prácticamente en todo el terreno del
ámbito municipal.
Y ustedes qué es lo que hacen, identifican un solar, hablan con una empresa de
chinos o de quién sea y se lo ceden, por 30 años, por 40, pero bueno ¿pero esto
qué es? si estamos necesitados y lo está diciendo la propia Agencia de Desarrollo
Urbano, si se lo dice a usted la Generalitat que dice que eso no se puede consolidar
más plantas y más cuestiones de futuro, porque ahí eso, oiga, lo que pasa por
debajo puede dar problemas, si se lo están diciendo a ustedes, usted podrá decir lo
que quiera, pero es así. Mire, populismo poco, lo que pasa es que ustedes quieren
ponernos a nosotros una etiqueta que les corresponde a ustedes, que es la de la
derecha, la historia y tal, y mire, hasta la fecha, desde que empezamos el mandato,
hay que mirar lo que ha traído aquí este grupo y lo que ustedes han votado en
contra, los libros y todas estas cuestiones que les hemos…para todas esas familias,
claro, porque ustedes lo tienen muy fácil, decirnos a nosotros populistas…

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias Sr. García, se le ha acabado el tiempo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
…y actuar en contra de los vecinos, eso es lo que hacen.

SRA. ALCALDESSA
El Sr. Graells m‟havia demanat la paraula.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
No, jo simplement dir que, des de l‟òptica educativa, no hi ha cap demanda no
satisfeta en base d‟una previsió de 10 anys vista, que pugui dir-se que l‟Ajuntament
no satisfà els espais suficients per donar resposta educativa a totes les necessitats
educatives, és més, amb la construcció...és que, clar, en un mandato
donde...compari amb el que està passant a la resta de Catalunya, fem dues escoles
noves, un institut nou que està en marxa, un nou institut que s‟ha aprovat, i dir que
no estem fent res. Amb aquestes actuacions es donarà resposta a totes les
necessitats i, és més, a primària, quan es facin les dues escoles noves, no hi haurà
ni una sola construcció provisional a la segona ciutat de Catalunya, digui‟m vostès
els 1.000 barracons que hi ha a Catalunya si responen a aquests percentatges,
serem dels pocs municipis, de les nostres dimensions, que no hi haurà cap
construcció provisional a primària. Per tant, on hi ha la manca d‟espais? Dir el
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contrari és demagògia, dir el contrari és demagògia i populisme, que és el que vostè
està fent malgrat digui que no.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sr. García, tres años después de haber iniciado el mandato, creo que vale la pena
que todos entendamos los informes densos y complicados que muchas veces
tenemos la obligación de hacer, y usted hacía referencia al informe de la Agencia
de Desarrollo Urbano, cuando habla de la consolidación de la demanda, es que no
podemos mantener la escuela en barracones, eso es lo que no es consolidado,
porque teníamos una escuela en barracones y eso es lo que no se puede
consolidar.
Que está consolidado ese solar como un equipamiento educativo, evidentemente,
esa es la calificación que tiene, en ningún momento se ha cambiado esa
calificación, lo que hacemos es consolidar una edificación, que es hacer un edificio
y como la Generalitat, por las circunstancias que sean, lo que hace es decir, oigan,
nosotros vamos a tardar más, nosotros vamos a ir con dificultades, por las
infraestructuras que hay por debajo, háganlo ustedes y nosotros correremos con el
gasto.
Y eso es lo que hacemos, no hay ni una demanda no satisfecha en el ámbito de
educación, y usted le puede dar las vueltas que les dé la gana y, por cierto, ya
haremos llegar el corte, cuando el gobierno de la ciudad de Pekín se entere que es
una multinacional privada, yo creo que los chinos alguna cosa dirán.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat els punts de l‟Ordre del Dia de l‟1 al 10, quedarien aprovats
tots els acords i passaríem a la segona part del Ple.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A L‟ATORGAMENT DE CINC TÍTOLS HONORÍFICS DE
DISTINCIÓ CIUTADANA. (EXP. 4165/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
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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;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro, Rafael Jiménez Ariza i 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 la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez;assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que l‟article 3 del Reglament Municipal d‟Honors i Distincions, aprovat, en
forma de Text Refós el 12 de juny de 2007 (BOPB de 24.07.2007), l‟entrada en
vigor del qual es va produir el 13 d‟agost de 2007, preveu entre els honors i
distincions que pot conferir aquest Ajuntament, per premiar mèrits especials o
serveis extraordinaris a la Ciutat de l‟Hospitalet, entre d‟altres, el de DISTINCIÓ
CIUTADANA.
ATÈS que per Decret de l‟Alcaldia núm. 1140/2018, de 21 de febrer, es va incoar
expedient per a la concessió dels títols honorífics de distinció ciutadana d‟acord
amb el que disposa el Reglament Municipal d‟Honors i Distincions, al temps que es
va procedir a efectuar el nomenament d‟instructor i secretària de l‟expedient de
conformitat amb el procediment previst als articles 17 i ss del Reglament Municipal
d‟Honors i Distincions.
ATÈS que en sessió de 26 d‟abril de 2018 es van presentar a la Junta de Portaveus
les candidatures proposades per al premi de distinció ciutadana.
ATÈS que l‟Instructor de l‟expedient Sr. Francesc J. Belver Valles ha formulat en
data 30 d‟abril de 2018, proposta a l‟Alcaldia de concessió de cinc títols honorífics
de distinció ciutadana a diferents persones i entitats amb l‟acord majoritari de la
Junta de Portaveus, reunida en sessió de 26 d‟abril de 2018.
VIST que l‟article 17 del mateix text reglamentari expressament preveu que aquest
Ajuntament podrà atorgar el títol honorífic de distincions ciutadanes a les persones
o entitats que desenvolupant el seu treball a la ciutat, sobresurtin per la especial
projecció social de la seva tasca o per un fet de singular rellevància; assenyalant
que una vegada acordada la concessió d‟aquesta distinció, la Presidència de la
Corporació haurà d‟assenyalar el dia i hora on es reuniran per fer lliurament
solemne a les persones o entitats del diploma que acredita la distinció.
VIST que l‟article 19.4 del Reglament Municipal d‟Honors i Distincions, preveu que
és competència del Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres, acordar la concessió dels honors i distincions regulats en el Reglament,
prèvia la tramitació del procediment previst als articles 18 i 19.
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VIST l‟informe jurídic de la Secretaria General de 20 de febrer de 2018 (L‟H 8/2018)
que figura incorporat a l‟expedient.
El Ple, a proposta de l‟Alcaldia i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent
de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ATORGAR cinc títols honorífics de DISTINCIÓ CIUTADANA, de
conformitat amb la proposta realitzada per l‟Instructor de l‟expedient i amb l‟acord
majoritari de la Junta de Portaveus, per ser totalment mereixedors i mereixedores
d‟aquesta distinció, a favor de les entitats i persones següents:






CLUB INFANTIL I JUVENIL SANFELIU - SANT ILDEFONS
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA
SRA. DOLORES RUIZ CARMONA
SR. MANUEL PIÑAR LÓPEZ
ATENEU CULTURAL CATALONIA

SEGON.- ACORDAR que el lliurament dels cinc títols honorífics de Distinció
Ciutadana serà portat a terme en acte públic i solemne el dia i data que es determini
per Decret de l‟Alcaldia Presidència.
TERCER.- INSCRIURE un extracte d‟aquest acord, referit a l‟atorgament dels títols
honorífics de Distinció Ciutadana a les entitats i persones anteriorment esmentades,
en el Llibre d‟Honors i Distincions d‟aquest Ajuntament. Els títols, segons determina
l‟article 4 del Reglament d‟Honors i Distincions, només tenen caràcter honorífic,
sense que en cap cas puguin generar cap tipus de dret econòmic o administratiu.
QUART.- DONAR TRASLLAT d‟aquest acord, a les entitats i persones a les quals
se‟ls hi atorguen els títols de Distinció Ciutadana, a l‟Alcaldia Presidència, als/a les
Portaveus dels Grups Polítics, al Gabinet de l‟Alcaldia i a la Secretaria General del
Ple de l‟Ajuntament, als efectes legals oportuns.
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 2.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA
ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ D‟EQUIPAMENT I DELS
PARÀMETRES URBANÍSTICS DE L‟ESCOLA “PACO CANDEL”. (EXP.
9427/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ATÈS que la Junta de Govern Local, en data 4 de juliol de 2017 va aprovar
inicialment el Pla Especial Urbanístic de concreció d‟equipament i dels paràmetres
urbanístics de l‟escola “Paco Candel” i aprovat provisionalment pel Ple municipal en
data 24 d‟octubre de 2017.
ATÈS que en data 10 d‟abril de 2018, la Comissió Territorial d‟Urbanisme de l‟àmbit
metropolità de Barcelona acorda aprovar definitivament el Pla especial urbanístic
abans esmentat, si bé supedita la seva publicació al DOGC i conseqüentment la
seva executivitat, a la presentació d‟un text refós, verificat per l‟òrgan que ha atorgar
l‟aprovació provisional, on s‟incorporin les prescripcions següents:
1. Cal donar compliment a les prescripcions de l‟informe dels Serveis
Territorials de Barcelona del Departament d‟Ensenyament de 15 de març
de 2018.
2. Cal donar compliment a les prescripcions de l‟informe de la Direcció
General d‟Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat de 19 de març de 2018.
ATES que el document, Text Refós, redactat pels serveis tècnics de l‟Agència de
Desenvolupament Urbà, incorpora les prescripcions indicades per la Comissió
Territorial d‟Urbanisme de l‟àmbit metropolità de Barcelona per acord de 10 d‟abril
de 2018
VIST l‟informe emès pels serveis tècnics municipals favorable al document del Text
Refós, que es proposa per a la seva aprovació
VIST l‟informe de la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de l‟Agència
de Desenvolupament Urbà de data 23 d‟abril de 2018.
VIST el que disposen la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós
de la Llei d‟Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la
Llei.
ATÈS que la competència per a l‟adopció de l‟acord municipal recau en el Ple de
l‟Ajuntament, amb el quòrum de la majoria simple, de conformitat amb l‟article
123.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós del Pla especial urbanístic de concreció
d‟equipament i dels paràmetres urbanístics de l‟escola “Paco Candel”, en
compliment de les prescripcions de l‟acord de la Comissió Territorial d‟Urbanisme
de l‟àmbit Metropolità de Barcelona en la sessió de 10 d‟abril de 2018.
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SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l‟acord primer d‟aquest dictamen, per
triplicat exemplar, així com una còpia del document administratiu, a la Direcció
General d‟Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, en compliment de la resolució referida de la Comissió Territorial
d‟Urbanisme de l‟àmbit Metropolità de Barcelona, per a la seva executivitat.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 3.- RELATIU A L‟APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA NOVA
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
INSCRIPCIÓ EN LES CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL
A L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 10066/2018)
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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 11 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‟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
amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATESES les Ordenances fiscals vigents per a l‟1 de gener de 2018.
VISTA la proposta de creació d‟una nova taxa per la inscripció en les convocatòries
per a la selecció de personal a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, presentada per
Recursos Humans.
VIST que s‟ha dut a terme la Consulta pública prèvia per a la creació d‟una nova
ordenança fiscal, en compliment del què s‟estableix l‟article 133.1 de la Llei
39/2015, d‟1 d‟octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, segons el criteri manifestat en l‟informe emès per la Direcció General de
Tributs, en data 10 de gener de 2018, i que s‟ha elaborat la corresponent Memòria
amb les aportacions rebudes per part de la ciutadania i les respostes respectives,
fent-ho constar tot al portal de la web municipal.
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VISTA la memòria de la proposta de creació de la nova Ordenança fiscal 2.20
reguladora de la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del
personal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, formulada pel director de l‟Òrgan de Gestió
Tributària i la directora de serveis d‟Hisenda, Recursos Generals, Programació i
Pressupostos, de data 9 d‟abril de 2018.
ATÈS el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l‟Hospitalet de Llobregat,
de data 19 d‟abril de 2018.
VISTA la provisió, de data 25 d‟abril de 2018, del tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
d‟Hisenda i Serveis Centrals, on es disposa que s‟iniciï l‟expedient corresponent
d‟aprovació per a la creació d‟una nova Ordenança fiscal núm. 2.20 reguladora de
la taxa per la inscripció en les convocatòries per la selecció de personal de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
VIST l‟informe de la directora de serveis d‟Hisenda i Recursos Generals,
Programació, Pressupostos i l‟informe jurídic de l‟Òrgan de Gestió Tributària que
s‟adjunten a l‟expedient.
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.
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 amb caràcter provisional, d‟acord amb els articles 20 i 57 de
la Llei reguladora de les hisendes locals, la nova Ordenança fiscal núm. 2.20
reguladora de la taxa per la inscripció en les convocatòries per la selecció de
personal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet que es sotmet a aprovació de conformitat
amb el que determinen els articles 15, 16 i 17 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, el text de la qual es transcriu a continuació:
“ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
INSCRIPCIÓ EN LES CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL
A L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Disposició general
ARTICLE 1
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A l‟empara d‟allò previst als articles 20 i 57 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció
de personal que es regirà per aquesta ordenança fiscal.
Fet imposable
ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable de la taxa l‟activitat tècnica i administrativa conduent a
la selecció dels empleats públics al servei d‟aquest Ajuntament, ja sigui amb
caràcter permanent, indefinit o temporal.
Subjecte passiu
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents de la taxa, els qui sol·licitin participar en un
procés de selecció de personal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
Obligació de contribuir
ARTICLE 4
Es merita la taxa i neix l‟obligació de contribuir en el moment de la sol·licitud
d‟inscripció en les convocatòries per a la selecció dels empleats públics.
Quota tributària
ARTICLE 5
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la que es fixa en el quadre
de tarifes següent:
 Presentació de sol·licituds i pagament per mitjans electrònics:


Selecció d‟empleats públics amb caràcter permanent o indefinit:

o
o
o
o
o

Accés al subgrup A1 ………….
Accés al subgrup A2 ………….
Accés al subgrup C1 ………….
Accés al subgrup C2 ………….
Accés al subgrup AP ………….

25,00 euros.
20,00 euros.
15,00 euros.
12,50 euros.
7,50 euros.
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Selecció d‟empleats públics amb caràcter temporal:

o
o
o
o
o

Accés al subgrup A1 ………….
Accés al subgrup A2 ………….
Accés al subgrup C1 ………….
Accés al subgrup C2 ………….
Accés al subgrup AP ………….

17,50 euros.
14,00 euros.
10,50 euros.
8,75 euros.
5,25 euros.

 Presentació de sol·licituds i pagament per mitjans no electrònics:


Selecció d‟empleats públics amb caràcter permanent o indefinit:

o
o
o
o
o

Accés al subgrup A1 ………….
Accés al subgrup A2 ………….
Accés al subgrup C1 ………….
Accés al subgrup C2 ………….
Accés al subgrup AP ………….



Selecció d‟empleats públics amb caràcter temporal:

o
o
o
o
o

Accés al subgrup A1 ………….
Accés al subgrup A2 ………….
Accés al subgrup C1 ………….
Accés al subgrup C2 ………….
Accés al subgrup AP ………….

50,00 euros.
40,00 euros.
30,00 euros.
25,00 euros.
15,00 euros.

35,00 euros.
28,00 euros.
21,00 euros.
17,50 euros.
10,50 euros.

Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6
1. Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones que es trobin en
algun dels casos següents:


Membres de família nombrosa o monoparental de categoria especial.



Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.



Persones en situació de desocupació i que no rebin cap prestació
econòmica.

2. Tindran una bonificació del 50% de l‟ import de la taxa els membres de
família nombrosa o monoparental de categoria general.
3. Totes aquestes situacions generadores d‟algun tipus d‟exempció o
bonificació hauran d‟esser degudament acreditades mitjançant justificació
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documental.

Normes de gestió, liquidació i pagament
ARTICLE 7
1. La taxa s‟exigirà en règim d‟autoliquidació.
2. El pagament de la taxa s‟haurà d‟efectuar prèviament a la sol·licitud de
participació en el procés de selecció, en la forma i dins del termini de
presentació de sol·licituds que es determini en la corresponent convocatòria.
3. Únicament procedirà la devolució de l‟ import de la taxa quan per causes no
imputables al subjecte passiu l‟activitat tècnica i/o administrativa que
constitueix el seu fet imposable no es realitzi.
Disposició Final
Aquesta Ordenança Fiscal, va ser aprovada definitivament pel Ple de l‟Ajuntament
en data …………, entrarà en vigor l‟endemà de la data de la seva publicació al
BOPB i tindrà vigència mentre no se‟n acordi la seva modificació o derogació.”

SEGON.-SOTMETRE aquest acord a informació pública i audiència de les
persones interessades durant el termini de trenta dies, comptats a partir del següent
de la publicació de l‟anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un diari dels de més difusió de la província i a la web municipal
perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments segons s‟estableix a
l‟article 17 del TRLRHL, juntament amb l‟audiència i informació pública que
s‟estableix a l‟article 133.2 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- ENTENDRE definitivament aprovat l‟acord en cas que no es presentin
reclamacions o suggeriments en el període d‟informació pública, i PUBLICAR en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l‟acord definitiu i el text íntegre de
l‟Ordenança fiscal aprovada, la qual s‟aplicarà l‟endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència mentre no s‟acordi la
seva modificació o derogació.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Intervenció General, a la Direcció de
Serveis de l‟Àrea d‟Hisenda, Recursos Generals, Programació i Pressupostos i a
Recursos Humans.
ACORD 4.- RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ C.P,D PER EXERCIR ACTIVITAT
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PRIVADA.(EXP. 9436/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i amb 7 vots d‟abstenció dels representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni
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; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
Atès que en data 18 de juliol de 2017, nº 319 de registre d‟entrada, el Sr. D. C. P.,
amb XXXXXXXXXXXXXX formula declaració d‟ activitats mitjançant la qual sol·licita
poder exercir les activitats de psicòleg i formació per compte propi, al municipi de
l‟Hospitalet, els dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20 h.
Atès que la cap de servei de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials, emet informe el 4
de setembre de 2017 en el que manifesta que es incompatible l‟exercici de l‟activitat
pública amb la privada sol·licitada pel Sr. C., atès que poden coincidir en la segona
activitat les mateixes persones a les que està obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc de treball públic.
Atès que en data 13 de novembre de 2017 amb registre d‟entrada 81639, el Sr. D.
C. P., presenta informe annex a la sol·licitud de compatibilitat, en el que manifesta
que, en relació a la formació que imparteix de forma puntual, es tracta de cursos
d‟extensió universitària realitzats a través de la universitat Ramon Llull Fundació
Pere Tarrés.
Atès que, en relació a l‟activitat privada de psicologia general sanitària, el Sr. C.
manifesta que aquesta, serà exercida fora dels horaris laborals i és compatible amb
les funcions que realitza a l‟Ajuntament perquè les funcions que realitza com a
psicòleg de l‟EAIA no estan incloses en les funcions de tractament ni de dirigir
processos de psicoteràpia, que són pròpies de l‟àmbit Clínic o del General Sanitari.
Atès que sol·licita la revisió del criteri de compatibilitat d‟activitat privada com a
psicòleg general sanitari, excloent de l‟ atenció clínica a:
- Pacients, usuaris o famílies que hagin estat o siguin usuaris dels serveis socials
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bàsics de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat.
- Pacients, usuaris o famílies que hagin estat o siguin usuaris dels serveis socials
especialitzats, en concret de l‟EAIA de l‟Hospitalet de Llobregat.
- Pacients, usuaris o famílies que hagin tingut obert qualsevol tipus d‟expedient en
el sistema d‟informació de la infància i l‟Adolescència de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que la cap de serveis de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials emet informe el 24
de novembre de 2017 en el manifesta que la diferenciació de funcions establerta a
l‟informe presentat pel funcionari no pot ser considerada com a referent ja que el
servei públic especialitzat, és un recurs que no es dóna a l‟àmbit privat.
Atès que d‟altra banda, remarca que la compatibilitat es demana per exercir en el
mateix territori, existint per tant, una elevada probabilitat de que les persones ateses
de forma privada, coincideixin amb les persones ateses de forma pública. El
funcionari en el seu informe fa referència a unes limitacions de control que no es pot
mantenir en el temps en cas de canvi de lloc de treball dins de l‟estructura
organitzativa de l‟Ajuntament. L‟Ajuntament de l‟Hospitalet i la Generalitat de
Catalunya que deriva casos no tenen mecanismes de control sobre l‟existència o no
de relació clientelar o de mecenatge.
Atès que a més els casos que es porten de la ciutadania al municipi són de perfil
especialment vulnerables i amb menors, els quals mereixen una atenció especial,
no podent haver una confusió d‟aquestes persones envers al personal d‟atenció.
Atès que per l‟exposat, la cap de servei de Benestar i Drets Socials informa que no
troba causes d‟incompatibilitat en l‟activitat de cursos de formació però si considera
incompatible l‟exercici privat de psicòleg ja que es pretén exercir en el municipi de
l‟Hospitalet, no quedant garantida ni la seguretat de les persones ateses, ni les
seves dades, ni es pot controlar l‟existència de relació clientelar o de mecenatge
efectiva.
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 per tal d‟atorgar la compatibilitat amb una segona activitat privada s‟han
de tenir 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, atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l‟ estricte compliment dels seus deures.
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- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l‟Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l‟horari i queda 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 disposen que l‟exercici d‟una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte de l‟activitat, d‟impartir cursos professionals de forma esporàdica
queda exceptuada del règim d‟incompatibilitats, en virtut de l‟article 19.h) LI i article
2.g) LIPC que exceptuen, d‟entre altres activitats, la de col·laboració en cursos de
caràcter professional.
Atès que pel que fa a l‟activitat de psicòleg i a la vista de l‟informe emès per la cap
de servei de Benestar i Drets Socials, no es pot atorgar la compatibilitat ja que
l‟article 11. 1 LI disposa que el personal comprès en l‟àmbit d‟aplicació de la llei no
podrà exercir, per sí mateix o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les
de caràcter professional, siguin per compte pròpia o sota la dependència o el servei
d‟entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi el
departament, organisme o entitat on estigués destinat. Més concretament, l‟article
12 del mateix text legal determina que el personal comprés en el seu àmbit
d‟aplicació no podrà desenvolupar activitats privades incloses les de caràcter
professional sigui per compte pròpia o sota la dependència o el servei d‟entitats o
particulars en els assumptes en els que estigui intervenint hagi intervingut en els
dos últims anys o tingui que intervenir per raó del lloc públic. En especial, s‟inclouen
en aquesta incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui
s‟estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic. En aquest mateix
sentit ho regula la LIPC a l‟article 11a), i l‟article 330 b) RPEL.
Vist l‟informe de la cap de servei de Benestar i Drets Socials
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de RRHH.
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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.- DECLARAR exceptuada del règim de compatibilitat, l‟activitat, declarada
pel Sr. D. C. P., d‟impartició de cursos professionals de forma esporàdica d‟acord
amb l‟establert a l‟article 19.h) LI i article 2.g) LIPC.
SEGON.- NO AUTORITZAR l‟activitat de psicòleg per compte propi pels motius i
fonaments que consten a la part expositiva d‟aquest acord, d‟acord amb l‟establert
als articles 11 i 12. 1 a) LI, article 11 a) LIPC i article 330 b) RPEL.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord al funcionari interessat i a la Junta de
Personal Funcionari.
QUART.- TRASLLADAR el present acord al servei de Benestar i Drets Social.

ACORD 5.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 27 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
L‟EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 102 I 103/2018, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.
10466/2018)
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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 14 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
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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
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
ATÈS 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/Crèdit extraordinari
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 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 32/2018, de la Intervenció
General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA:

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 27 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent als expedients 102 i 103/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (639.290,05 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

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS

83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01

CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
980.777,67
0,00
6.110.519,25
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
6.721.558,08
0,00
24.829.638,66
0,00
9.613.964,88
0,00
49.782.517,38
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.193.384,94
0,00
2.631.697,34
0,00
-680.639,54
0,00
708.726,52
0,00
0,00
0,00
40.129.390,07
-639.290,05
639.290,05
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.782.517,38
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.706.831,67
2.329.350,00
1.526.058,84
20.460.637,09
24.829.638,66
18.763.964,88
300.182.517,38
DEFINITIU
88.994.668,52
106.262.865,76
2.336.360,46
16.307.935,79
500.000,00
63.018.469,08
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
300.182.517,38

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.
QUART.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 6.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 28 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
L‟EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 105/2018, EN LA
MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I
106/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE
CRÈDIT. (EXP. 10486/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; i amb 11 vots d‟abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
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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
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
ATÈS 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/Crèdit extraordinari I
Baixa per anul·lació/suplement de crèdit d‟acord amb el que es preveu a l‟article
175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 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 33/2018, 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 28 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent als expedients 105/2018 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (6.000,00 euros) i 106/2018 en
la modalitat de Baixa per anul·lació/Suplement de Crèdit (112.000,00 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
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
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
83.801.283,58
103.631.168,42
3.017.000,00
15.599.209,27
500.000,00
22.889.079,01
6.112.259,72
0,00
14.850.000,00
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
980.777,67
0,00
6.110.519,25
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
6.721.558,08
0,00
24.829.638,66
0,00
9.613.964,88
0,00
49.782.517,38
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.193.384,94
0,00
2.631.697,34
25.000,00
-680.639,54
-118.000,00
708.726,52
93.000,00
0,00
0,00
40.129.390,07
0,00
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.782.517,38
0,00

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.706.831,67
2.329.350,00
1.526.058,84
20.460.637,09
24.829.638,66
18.763.964,88
300.182.517,38
DEFINITIU
88.994.668,52
106.287.865,76
2.218.360,46
16.400.935,79
500.000,00
63.018.469,08
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
300.182.517,38

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.- RELATIU A L‟APROVACIÓ DE L‟EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 29 DEL PRESSUPOST DE L‟AJUNTAMENT PER A
L‟EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L‟EXPEDIENT 81/2018, EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP.10772/2018).
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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 14 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
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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
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
ATÈS 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.
VISTA la proposta d‟acord núm. U060206/3352, que es presenta per aprovació de
la Junta de Govern Local, relativa a l‟aprovació del destí del superàvit pressupostari
de la Liquidació del Pressupost Municipal de l‟exercici 2017, al finançament
d‟inversions financerament sostenibles.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Crèdit extraordinari, d‟acord amb el que es
preveu a l‟article 177 i 182 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RDL 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 34/2018, 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 29 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2018, corresponent a l‟expedient 81/2018 en la
modalitat de Crèdit Extraordinari (11.381.400,03 euros); i 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

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
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
83.801.283,58
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS 103.631.168,42
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
3.017.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
15.599.209,27
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
22.889.079,01
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.112.259,72
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
14.850.000,00
TOTAL
250.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
980.777,67
0,00
6.110.519,25
0,00
0,00
0,00
1.526.058,84
0,00
6.721.558,08
0,00
24.829.638,66 11.381.400,03
9.613.964,88
0,00
49.782.517,38 11.381.400,03
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.193.384,94
0,00
2.656.697,34
0,00
-798.639,54
0,00
801.726,52
0,00
0,00
0,00
40.129.390,07 11.381.400,03
1.799.958,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.782.517,38 11.381.400,03

DEFINITIU
108.308.700,44
10.604.664,49
26.652.671,31
86.706.831,67
2.329.350,00
1.526.058,84
20.460.637,09
36.211.038,69
18.763.964,88
311.563.917,41
DEFINITIU
88.994.668,52
106.287.865,76
2.218.360,46
16.400.935,79
500.000,00
74.399.869,11
7.912.217,77
0,00
14.850.000,00
311.563.917,41

SEGON.- CONDICIONAR l‟efectivitat de la modificació de crèdits a l‟aprovació per
la Junta de Govern Local de l‟aplicació del destí del superàvit pressupostari
resultant de la liquidació del Pressupost Municipal de l‟exercici 2017, al finançament
d‟inversions financerament sostenibles, en els termes de l‟article 32 de la LOEPSF i
en aplicació del RDL 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a l‟exercici
2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions
financerament sostenibles i se‟n modifica l‟àmbit objectiu.
TERCER.- APROVAR l‟actualització de l‟Annex d‟Inversions aprovat juntament amb
el pressupost municipal per a l‟exercici 2018, en el sentit d‟afegir els projectes
d‟inversió que s‟han tramitat en el primer trimestre de l‟exercici 2018, donant un
ròssec total xifrat en 69.908.446,30 euros, en compliment de l‟article 4.2 de les
Bases d‟Execució del Pressupost Municipal per a l‟exercici 2018, així com el resum
de les Inversions Financerament Sostenibles 2018 provinents de l‟aplicació del destí
del superàvit pressupostari resultant de la liquidació del pressupost municipal de
l‟exercici 2017 (art. 32 LOEPSF i RDL 1/2018, de 23 de març) per import
d‟11.381.400,03 euros, resultant un total de 81.289.846,33 euros; i que es recullen
en document annex.
QUART.- 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
CINQUÈ.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
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general (servei de comptabilitat).

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 8.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.G.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA355/17 DG. (EXP. 2311/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; 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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 747/2018, de 6 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. F. G. L., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 12.02.2018 i 13.02.2018 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 21.03.2018.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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.
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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
18.04.2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 24.04.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en el
requeriment fet pel Negociat de protecció dels animals, al que es fa referència 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 d‟autor el Sr. F. G. L., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr F. G. L., 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades

ACORD 9.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. E.B.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA378/17 DG.(EXP.2336/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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.
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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 dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; 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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que, mitjançant Resolució núm. 750/2018, de 6 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. E. B. C., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 13.02.2018 i 16.02.2018 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 21.03.2018.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessada en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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
18.04.2018.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 24.04.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en el
requeriment fet pel Negociat de protecció dels animals, al que es fa referència en la
resolució d‟iniciació del procediment:
L‟interessada 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
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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 d‟autor la Sra. E. B. C., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. E. B. C.,
amb XXXXXXXXXXXX, 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.

ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SR. H.A.V.F. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS.
SA393/17. DG (EXP. 2375/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; 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 la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 751/2018, de 6 de febrer, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. H. A. V. F., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST Que la resolució d‟iniciació va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies13.2.2018 i 14.2.2018; 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 21.3.2018.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
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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
18.04.2018.
VIST l‟informe de l‟Assessor Jurídic del Servei de Salut de data 24.04.2018.
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/da 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. H. A. V. F., amb XXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ DEFINITIVA: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr.
H. A. V. F., 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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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L‟ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 18 D‟ABRIL AL 8 DE MAIG DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS
DEL 2617 AL 3404. (EXP. 1234/2018).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
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. 2617 de data 18 d‟abril al núm.3404 de data 8 de maig de
2018.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 18, 19, 20 I 21 DE 24 D‟ABRIL I
2, 8 I 15 DE MAIG DE 2018, RESPECTIVAMENT. (EXP. 1227/2018)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‟últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 18, 19, 20 i 21 de 24 d‟abril i de 2,
8 i 15 de maig de 2018, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb aquestes mocions que figuren amb els números 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 i 21 a l‟ordre del dia; es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, abans de començar, no sé si hi ha alguna esmena d‟alguna de les mocions
que veurem ara, de la número 13 a la número 21. Sí.
Parla el Sr. García Valle sense micròfon.
Si es posa el micròfon.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En Junta de Portavoces habíamos comentado que si había que hacer alguna
enmienda que se hiciera antes…

SRA. ALCALDESSA
Estic preguntant si hi ha alguna esmena, vostè té alguna esmena?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Claro, hay alguna...

SRA. ALCALDESSA
Doncs plantegi l‟esmena directament.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, en principio en la moción número 15, moción de apoyo al profesorado del IES
del Palau, que presenta la Asamblea del profesorat del Palau y la Plataforma de
suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca, esta moción, nosotros podríamos
votarla a favor siempre que se hiciera una enmienda de adicción que dijera lo
siguiente, tal y como está redactada, nos parece bien que la gente le dé apoyo a lo
que quiera y que las presunciones de inocencia nos parecen perfectas y tal, pero
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tiene que ser para todo el mundo y además sobre todo a los más débiles,
expresar…tendría que decir así, y si la quieren, la reparto, para que lo vayan…

SRA. ALCALDESSA
Bueno, léala Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La leo: expresar...

SRA. ALCALDESSA
Nuevo acuerdo o qué es lo que plantea ¿un nuevo acuerdo de la moción?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, es una enmienda de adicción y hay otra...

SRA. ALCALDESSA
Pues si la puede leer.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, un momentito por favor...

SRA. ALCALDESSA
Más que nada, porque a ver si vamos a perder más tiempo con la enmienda que
con las mociones.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Claro, la podíamos haber hecho ya directamente, pero bueno, usted ha dicho que lo
hiciéramos así, bueno, expresar el soporte del Ayuntamiento de Hospitalet a los
alumnos del IES del Palau que se sintieron señalados por la profesión de sus
padres, es decir, mostrar nuestro reconocimiento a más de los 200 alumnos que
van demanar respeto per els seus fills, companys de la guardia civil i mostrar
l‟absolut rebuig d‟aquesta Corporació per l‟ensenyament ideològic a menores,
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comportando, o sea, intolerable, el comportamiento intolerable por parte de los
docentes.
Yo si quieren se la paso para que la vean…

SRA. ALCALDESSA
No, no, no cal, si jo crec que ha quedat molt clar amb la seva lectura.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
O sea, se trata de una enmienda de adicción...

SRA. ALCALDESSA
No, no, si no l‟ha d‟explicar. Els grups que la proposen són Iniciativa, Esquerra
Republicana, Convergència i la CUP, accepten?

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
No.

SRA. ALCALDESSA
No? Doncs molt bé.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Había otra.

SRA. ALCALDESSA
Hay otra, venga.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La moción del tema de los servicios públicos en los parques...
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SRA. ALCALDESSA
Si dice el número nos iría bien.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Estaríamos de acuerdo, la 19, sí, la 19, en que quitaran lo que pone que estuvieran
24 horas abiertos, que se adaptaran un poco a los parques que se abren ¿vale?¿de
acuerdo?¿me ha entendido?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, sí. Per part d‟Esquerra, la CUP, amb l‟adhesió de Convergència,
l‟accepten?

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Si hem entès bé, és elidir, entre cometes, on posa oberts 24 hores, si és això, cap
problema.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Exactamente, suprimir lo de 24 hores.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Suprimir el text que hi ha entre les dues comes, obert 24 hores, això eliminar-ho i ja
està.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, queda acceptada la supressió de les 24 hores per part dels grups que ho
proposen. Per tant, ara..., sí, Sr. Alonso.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Val, jo suggeria la mateixa que ha fet ell en la 19 i llavors en la 23, jo penso que si
fos possible el fet de la certificació, perquè hi haurà edificis que seran...

43

SRA. ALCALDESSA
No la 23 no és conjunta, estem fent fins la 21. Hi ha, per tant, dues esmenes, una
acceptada i l‟altre no acceptada. Per a l‟explicació de cadascuna...

SRA. SECRETÀRIA
Falta, bé, es va plantejar una esmena a la moció que figura en el número 17 de
l‟Ordre del Dia, que s‟ha presentat per escrit, la moció de la Llei d‟accessibilitat.

SRA. ALCALDESSA
Sí, però aquesta la fa el grup que la proposa, per tant, no és una esmena d‟un altre
grup, sinó és una autoesmena, no? és autoesmena, perquè ens entenguem.

SRA. SECRETÀRIA
Sí, però ho dic per després el posicionament de tots.

SRA. ALCALDESSA
Però ja...a més a més, ja la tenen tots els grups, entenc que...
Molt bé, tal i com hem quedat a la Junta de Portaveus, donarem un temps màxim
de dos minuts per esmena, perdó, per moció, passem a la primera moció, la
número 13, la presenta la Sra. M. Àngels Sariñena.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Gracias, buenas tardes. En primer lugar, lamentar que este Consistorio no hayamos
sido capaces, entre todos, de llegar a un acuerdo en esta moción que podía haber
sido una declaración institucional, porque yo creo que los objetivos y el fondo era el
mismo, así se manifestó también el día que hicimos la concentración en la plaza del
Ayuntamiento, pero bueno, a día de hoy, pues no ha sido posible, entonces
haré…justamente cuando hoy lo hablábamos con la Alcaldesa, ha dicho dos
minutos y he hecho un pequeño resumen de cómo ha llegado esta moción al Pleno,
porque tengo que decir que hemos cogido muchas “esmenes” de grupos que nos
han aportado diferentes ideas, con lo cual he hecho un pequeño resumen de ella.
Esta moción es fruto de la sentencia de la Audiencia Nacional de Pamplona por el
caso de la manada, el fallo refleja un gran ataque a la dignidad de las mujeres, el
hecho de que el Tribunal no considerase delito de agresión sexual a lo sucedido en
los Sanfermines, ya que para considerarse violación tiene que haber habido
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violencia, que quiere decir agresión física con fuerza o intimidación, una amenaza a
la víctima, y tampoco tiene en cuenta el agravante de la actuación grupal de estos
cinco acusados. El fallo ha movilizado a toda la ciudadanía y pone de manifiesto
que la sociedad aún se encuentra muy alejada de conseguir la plena igualdad.
Con un argumento totalmente machista y patriarcal, la sentencia ha generado, que
nos tenemos todos que enorgullecer, un gran rechazo social de entidades
feministas, la ONU para la mujer, que justamente su coordinadora hablaba de la
sentencia como diciendo que subestima la gravedad de la violación. Profesionales
también en psicología y psiquiatría, también se han sumado para decir que la
víctima en una situación de estas características, es normal que se bloquee. Y
también expertos jurídicos que han manifestado el desacuerdo en contra de este
fallo y llegando incluso al Parlamento Europeo.
En una sociedad del siglo XXI que aspiraba a ser más justa e igualitaria, esto es
inaceptable, esta sentencia crea un…

SRA. ALCALDESSA
Se le ha acabado el tiempo. Para la número 14, Sr. Husillos, no, perdón, Sra.
González.

En aquest moment la Sra. González Montes dóna lectura als aspectes essencials
de la part expositiva i dispositiva de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, la número 15, Sr. Giménez.

En aquest moment el Sr. Giménez Márquez dóna lectura dels aspectes essencials
de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, passem a la número 16, Sra. Carballeira.

En aquest moment la Sra. Carballeira Pascual dóna lectura als aspectes essencials
de la part expositiva i dispositiva de la moció.
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SRA. ALCALDESSA
La número 17, el Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Des del grup municipal CUP-Poble Actiu, sentint les reivindicacions de les
associacions preocupades per aquest tema a la ciutat, els drets de les persones
amb diversitat funcional, i amb el suport d‟Esquerra Republicana i d‟IniciativaEsquerra Unida i Alternativa-Pirates, presentem aquesta moció amb un doble
objectiu: prioritzar els drets de les persones amb qualsevol diversitat funcional dins
de l‟agenda de política municipal i, en segon lloc, mostrar i demanar el compromís
actiu d‟aquest Ajuntament amb el compliment de la normativa adreçada a complir
aquests drets.
En el cas d‟aquesta moció per garantir el compliment de la llei d‟accessibilitat en
matèria d‟aparcament, com deia, el primer objectiu d‟aquesta moció és posar el
tema al centre del debat municipal. És a dir, ser conscients i fer conscients a la
resta de les nostres veïnes, de la necessitat de prioritzar el fet de garantir el dret
universal a la mobilitat. I a banda de promoure un transport públic 100% inclusiu,
l‟aparcament reservat és l‟altre dels punts claus per a aquest col·lectiu, molta gent
ni tan sols pot viatjar amb transport públic per les seves necessitats especials de
mobilitat.
Malauradament, l‟actual ciutat de l‟Hospitalet, ara per ara, no és una ciutat amable,
ni pensada perquè sigui universalment accessible. Les barreres arquitectòniques i
l‟urbanisme no pensat per a les persones, són algunes de les causes de la
discriminació que pateix la gent amb mobilitat reduïda de la ciutat i que afecta des
de les persones amb diversitat funcional, a la gent gran o a les mares i pares amb
nens i nenes petites.
Volem una ciutat veritablement inclusiva i, per això, l‟Ajuntament ha d‟encapçalar,
com a institució més propera, el compromís amb el compliment estricte de la llei i
fer-ho de manera pública i transparent, comptant amb el suport i els coneixements
de les entitats i associacions que treballen, dia a dia, aquest tema a la ciutat, com
ara l‟Associació Sumen, present avui al Ple.
En aquest moment el Sr. Giménez Márquez dóna lectura a alguns dels acords de la
part dispositiva de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, la número 18, Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Juntament amb el Partit Demòcrata, Esquerra Republicana i la CUP-Poble Actiu
presentem una moció per donar suport al model d‟escola catalana i defensar a la
comunitat educativa. Una moció que demana donar suport al model d‟escola
catalana i defensar la comunitat educativa davant de les agressions de l‟estat
espanyol, les darreres acusacions vers diferents centres i professors de Catalunya
són una maniobra més per destruir el model d‟escola catalana i per banalitzar i
desprestigiar la feina dels docents. Per això, considerem que cal que l‟Ajuntament
de l'Hospitalet es posicioni en el bàndol de defensar les nostres escoles i els
nostres docents, per garantir que les escoles puguin continuar fora del debat polític i
puguin continuar essent un espai on s‟eduqui i es promogui el diàleg, la pluralitat
ideològica i el respecte.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Giménez, per a la número 19.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, presentem també aquesta moció amb el convenciment que són aquests
petits canvis, la instal·lació de lavabos públics a parcs i espais verds, aquests petits
canvis al plantejament urbá d‟una ciutat, els que fan que aquesta sigui viscuda com
a més amable i pensada per a les necessitats de les pròpies veïnes. Vetllar per
l‟espai públic no es només netejar-lo, és també pensar-lo tenint en compte les
necessitats del barri i dels usos del propi espai públic.
I és que darrera de l‟obertura dels lavabos públics dels equipaments municipals, no
només hi ha la proposta de donar solució a problemàtiques diàries i clares per a les
persones grans, infants o qualsevol persona amb necessitats fisiològiques
concretes, i per això també demanem la seva presència de lavabos públics i
adaptats als parcs i als espais verds de la ciutat.
Amb aquesta moció també proposem un canvi de mentalitat. Obrir les portes de tots
els equipaments municipals, de bat a bat, perquè la gent pugui sentir-los
veritablement com a seus. Això també faria que la gent sentís com a més propera i
més seva l‟administració local, amb qualsevol de les seves vessants.
És per això que hem rescatat aquesta moció, amb els acords aprovats al 2016,
quan ja vam presentar una moció similar, i que ara per ara podem dir que no s‟ha
complert en absolut cap dels acords aprovats aquell dia, ni tan sols els que parlen
d‟oferir l‟ús dels espais i edificis públics, amb una senyalització específica a la via
pública.
Reiterem, per tant, que aquest tema, tot i que pugui semblar menor, és un dels
petits canvis que amb voluntat política suposaria una veritable política municipalista
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de gran impacte per la seva repercussió a la vida diària de les persones que viuen i
caminen per la nostra ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. La número 20, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. En primer lloc, doncs lamentar que no s‟hagi pogut acordar una
redacció conjunta institucional.
La sentència de la manada ha generat un rebuig ampli a la nostra societat, un
rebuig de diferents experts i expertes jurídics, i una ampla mobilització social contra
aquesta sentència. Malauradament, aquest no és un cas aïllat, és un problema
estructural del sistema judicial, que defensa a qui viola i culpabilitza a les víctimes.
No podem tolerar que això torni a passar, ha de quedar clar que cap violació és
justificable o interpretable, si una relació no és desitjable, és violació. Per tant, és
una vergonya que aquesta justícia patriarcal deixi desprotegides a les dones, no és
no i la resta és violació.
I és per aquest motiu que cal un front comú de la societat contra aquestes
sentències i actituds patriarcals. I cal també que des dels diferents ajuntaments,
com el nostre, continuïn desplegant campanyes contra les agressions sexuals en
espais d‟oci, sensibilitzant a la ciutadania, lluitant contra totes les discriminacions
que pateixen les dones en els diferents àmbits de la nostra societat.
Per aquest motiu, demanem a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet el seu suport a les
dones que són víctimes d‟agressions sexuals, manifestar el rebuig a aquesta
sentència i el suport a les dones que pateixen aquestes sentències injustes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la número 21, Sr. García.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció 21, en aquests anys, en aquests quaranta anys de lluita pel
reconeixement del col·lectiu LGTBI, s‟han produït molts avenços, però encara,
malgrat el reconeixement legal, estem molt lluny de la plena acceptació social. Aquí
a L‟Hospitalet hem patit, fins fa poc, l‟infame capellà de Sanfeliu, i tenim molt recent
encara la pèrdua del jove Alan.
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Des dels ajuntaments encara es pot fer més, perquè són l‟administració més
propera per fer avançar el reconeixement de les persones LGTBI, durant aquest
mandat s‟han produït molts avenços, hem penjat la bandera al balcó, s‟ha celebrat,
s‟ha institucionalitzat el 28 de juny, hi ha el compromís també per elaborar un pla
local LGTBI, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i és per això que des
d‟Esquerra proposem que refermem aquest compromís amb les polítiques LGTBI.
Proposem els següents acords.
En aquest moment el Sr. García i Muñoz, dóna lectura a la part essencial dels
acords de la part dispositiva de la moció.
Que no hi hagin més Alans, més Sonies, cap més agressió LGTBIfòbiques. Moltes
gràcies.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias nuevamente Sra. Alcaldesa. Respecto a la número 13, efectivamente,
como se ha manifestado en la exposición de motivos, lamentar que no se haya
consensuado una única moción por parte de todos los grupos municipales. Yo daré
apoyo a esta moción.
No en cambio a la 14, creo que no es un tema que debamos discutir aquí, eso no
afecta…es un tema que el Tribunal Constitucional ha tumbado, que se tiene que
modificar, en todo caso, en el Congreso de los Diputados, y eso no afecta a la
calidad de la sanidad que debemos recibir los ciudadanos de L‟Hospitalet.
Respecto a la número 15, tampoco daré apoyo, porque como siempre se ha dejado
a la parte más débil que es el alumnado, aquí no se cuenta con el alumnado, ni se
da apoyo al alumnado, simplemente a los profesores. Profesores, por otra parte,
que ya mostraron su cierta solidaridad entre ellos, pero no así con los alumnos a los
cuales vejaron y a los cuales rechazaron y pusieron en la picota en octubre. Por
tanto, una moción que no se acuerda precisamente de las víctimas, no puede ser
una moción al menos aprobada por mi parte.
Respecto a la 16, esta la apoyo, la 17, también, la 18 no, porque claro, están
pidiendo un modelo de apoyo a una escuela catalanista, una escuela que
precisamente rechaza el diálogo, es intolerante y está politizada, por tanto, no
puedo apoyar ese modelo de escuela, no puedo apoyar que haya alumnos que se
vean en manifestaciones, porque haya profesores que quieran llevar a esos
alumnos a manifestaciones políticas, ese no es el modelo de escuela que tenemos
que tener en Catalunya, por tanto, no la apoyo.
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La 19 sí, la 20 no y la 21 abstención.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa, tres minuts i nou mocions, bé, a veure cóm ho fem. A la
moció 13, la moció en defensa de la dignitat i les llibertats de les dones, com no
podia ser d‟una altra forma, a favor.
La moció 14, contra la suspensió de la Llei d‟universalització de l‟assistència
sanitària, jo crec que sí que és un lloc per debatir-ho i on podem debatre aquests
temes, a favor.
La moció número 15, la moció de suport al professorat del IES Palau de Sant
Andreu de la Barca, votaré a favor de tots els punts, excepte el 2 que el votaré en
contra, és una qüestió de...en el 2 demanen que els encausats, bé, que s‟arxivin les
causes dels encausats, hi ha molta gent encausada que acaba essent innocent i no
sempre fem aquest acte de, com institució, doncs demanar que es parin o que
s‟arxivin les causes de molta gent innocent que, dia sí, dia també, passa pel jutjat.
En aquest cas, jo crec que està bé que es demostri que els professors són
innocents i, per suposat, tot el suport a la comunitat educativa del IES Palau de
Sant Andreu de la Barca.
La moció 16, la moció amb motiu del 17 de maig, contra la LGTBIfòbia, a favor.
A la moció 17, que és la de garantir el compliment de la Llei d‟accessibilitat, votaré a
favor del primer i segon punt i m‟abstindré del tercer i del quart, i sí que m‟agradaria
explicar-ho. A Catalunya la Llei d‟accessibilitat...i el cinquè a favor també, perdó,
abstenció, no, a favor del primer i el segon, abstenció al tercer i quart i a favor del
cinquè. Perdó?

SRA. SECRETÀRIA
La 17 s‟ha modificat el text final Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Val, o sigui, s‟ha dividit el punt que hi havia, doncs a favor del primer i el segon,
abstenció en el tercer, quart, cinquè i sisè, i a favor del setè. I l‟explicació és que a
Catalunya precisament la Llei d‟accessibilitat, la ràtio que marquen d‟una plaça
cada quaranta a l‟espai públic en general, no es va incloure dintre de la Llei
d‟accessibilitat de Catalunya, precisament perquè cada ajuntament s‟entenia que
era el que havia d‟adequar aquestes places, aquestes ràtios, a les necessitats de la
ciutat. A la nostra ciutat hi ha zones que passem de sobra la ràtio, hi ha carrers i
barris de la nostra ciutat que passem de sobra la ràtio, hi ha uns altres que sí que
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és veritat que hi ha menys d‟aquesta plaça cada quaranta. Jo crec que és un
element que s‟ha de treballar, que s‟ha de treballar a la taula de discapacitat amb la
resta, bé, en la taula amb les entitats que participeu i jo crec que, a veure, es vota a
favor de la base de la moció, però aquests punts que són més tècnics, que s‟han de
treballar, jo crec que amb aquest estudi previ que es farà, jo crec que és un bon
element per debatre aquesta moció.
A la 18, el punt número 1 a favor i la resta en contra, jo, pel que sabem, cap docent
està encausat per promoure el debat i el pensament crític, estan encausats per un
altre motiu i espero que es demostri que són innocents.
A la moció 19, la moció per a la instal·lació de lavabos públics, a favor. A la moció
20, per la defensa dels drets de les dones víctimes d‟agressions sexuals, a favor i a
la moció 21, a favor, exceptuant el punt número 3 que votaré en contra, perquè ja
existeix una taula on es pot participar, que és la taula sectorial de drets de la
ciutadania i cohesió social. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Ràpidament, no em queda temps més que pel posicionament de les mocions.
Sobre la 13, a favor; la 14 a favor; la 15 a favor, a excepció de l‟acord número 2; la
16 a favor; la 17 a favor dels acords 1, 2 i 7, i abstenció dels altres; de la 18 a favor
del primer acord i en contra dels altres; la 19 a favor, 20 a favor i la 21 a favor, a
excepció del tercer acord.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Començarem per la 13 en defensa de la dignitat i la llibertat de les dones, bé,
començar dient que votarem a favor d‟aquesta moció, des del nostre grup municipal
volem explicar quins són els mínims que considerem indispensables per poder
haver signat com a propi aquest text, un text de rebuig a la sentència contra
l‟anomenada manada. Hem aportat moltes esmenes, que després tindrem
oportunitat de valorar si donen contingut i context al cas i que suposen ampliar i
millorar el text, al nostre entendre, però en la negociació només vam fixar un parell
de punts com a mínims, que ens resultava impossible subscriure i que ara
explicarem.
Per nosaltres no podem fer propi, com a CUP-Poble Actiu, un text que va en contra
dels objectius i denúncia bàsica del moviment feminista, des de la seva base. Si
partim d‟una afirmació com el respecte a les resolucions judicials i a la
independència del poder judicial o si afirmem que poden existir raons tècniques que
poden justificar la decisió judicial, davant dels fets provats, llavors no hem entès res
del rerefons d‟aquesta qüestió, des de la visió del moviment feminista. Aquesta
sentència, malauradament, no és un cas aïllat, no ho és, sobre com la justícia
menysprea la violència sexual contra les dones. No podem rebutjar i expressar la
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ràbia davant una sentència injusta i tractar-la com un error del sistema, un cas
puntual, una excepció d‟un sistema que funciona. No és així.
La indignació contra aquesta sentència és la punta de l‟iceberg de la lluita feminista
i de la seva denúncia contra un sistema judicial i social patriarcal que ho impregna
tot, i que va des del plantejament de la tipificació dels delictes al Codi Penal, fins a
la interpretació, sempre subjectiva, de la judicatura, clarament masculinitzada als
òrgans de poder, a l‟hora de fonamentar les seves resolucions, fins als judicis
paral·lels dels mitjans de comunicació, també, les accions de revenja planificades
impunement a fòrums misògins d‟internet contra la víctima, davant l‟aparent
impassibilitat de la mateixa justícia.
Aquesta sentència no es pot deslligar d‟un sistema judicial espanyol, hereu del
franquisme, que està enviant a presó a rapers com en Valtonyc per les lletres de les
seves cançons, que amenaça i jutja a tuiters, a titiriteros, a qualsevol veu dissident
amb el poder, mentre podem veure la impunitat d‟agressions violentes de sectors
masclistes a diari. Per tant, per tot plegat, no hem pogut signar aquesta moció com
a pròpia, però votarem favorablement tots els acords que proposa.
També farem algun comentari en relació a la moció 16, amb motiu del dia 17 de
maig, internacional contra la homofòbia, seguint molt de prop la tasca de
l‟Observatori contra l‟Homofòbia i tenint en compte, a més a més, la seva acció
comunicativa i política actual, només ens agradaria afegir que, a banda del
contingut expressat en aquest text i també en el de la moció 21, cal destacar la
històrica, creiem que cal destacar la històrica lluita del moviment LGTBI contra les
discriminacions i contra la repressió davant el seu col·lectiu i persones que hi
participaven. Mai haguéssim arribat fins aquí sense la seva valent i constat lluita
que ha provocat un canvi social molt important. A l‟Hospitalet no estem exemptes
de LGTBIfòbia, malauradament, i ara més que mai, necessitem que hi hagi més
memòria històrica per recordar la violència institucional i social que fins no fa tantes
dècades va ser una realitat.
Tanmateix, encara hi ha greus buits de violència LGTBIfòbia, com ara la
discriminació laboral davant les persones trans, especialment les dones, la
discriminació està encara molt present i visible a determinats llocs d‟oci nocturn o,
fins i tot, als registres civils a l‟hora d‟inscriure els nadons i a les seves mares o
pares. El compromís de les institucions i de l‟opinió pública en general, es acabar
amb la impunitat de les agressions, físiques o verbals, i no tolerar, a cap espai,
comentaris, actituds o expressions LGTBIfòbiques. En aquest sentit, ens agradaria
posar sobre la taula algunes dades de l‟estat d‟aquesta LGTBIfòbia a Catalunya al
2017, “Informe de l‟Observatori contra l‟homofòbia”:
Al 2017 s‟han registrat, segons aquest informe, 111 incidències, que representen un
32% més que a l‟any passat, al 2016. Aquest 2017 ja es poden identificar algunes
pautes sobre la situació de la LGTBIfòbia segons l‟Observatori, en primer lloc,
aquesta quan es registra és molt diversa, tant als àmbits en què es produeix, com al
territori i, per tant, també existeix diversitat als itineraris jurídics o administratius que
segueixen les incidències. Poc més d‟una quarta part de les incidències registrades
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no deriven en denúncia de la situació a les administracions o cossos de seguretat,
gairebé un 28%.
El 2017 ha estat l‟any en què les agressions han augmentat més des que es va
aprovar la Llei 11/2014, s‟ha passat del 30% al 2015, fins al 47,7% al 2017. En
aquest cas l‟ítem d‟agressions inclou si són físiques, verbals, amenaces i
assetjament. El discurs d‟odi i exaltació es consolida com el tercer ítem més
registrat. En termes generals, més de la meitat de les incidències registrades són
per part d‟homes gais i bisexuals, un 51%. Les incidències que afecten tot el
col·lectiu LGTBI, el que anomenem generalistes, es consoliden al segon tipus
d‟incidència més registrada.
Bé, farem alguna aportació més en alguna altra, a veure, no la resta...

SRA. ALCALDESSA
A la 21 em sembla que no s‟ha posicionat.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
La 21 faltaria, perdó, val, la 21 que no som signants, igual que l‟anterior, valia el
mateix argumentari i la votarem a favor igual que la 16. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, nosaltres només hem de votar la número 17, però fent referència al principi, a la
primera moció i d‟altres de les mateixes característiques o similitud, doncs com ja
d‟altres grups han comentat, des del Partit Demòcrata lamentem que no haguem
pogut votar això conjuntament. És veritat que hi ha una sèrie de particularitats i
matisos, però per nosaltres, i ho volem expressar i deixar clar, el que volíem era
votar, concretament, en contra d‟aquesta sentència de la manada i una clara
manifestació de les llibertats de la dona, i aquest era pràcticament el títol de la
moció o de possibles mocions i no alguns continguts amb els que segurament, com
tots, ens podíem sentir més a gust o no tan a gust, però al final crec que la
responsabilitat de les persones que fem política, doncs és donar-li contingut i valor
al que votem i, en aquest cas, hem votat a favor de totes les mocions, perquè en
totes les mocions votàvem el mateix, en contra d‟una sentència i a favor d‟aquesta
llibertat de les dones. Curt i ras, sense més explicacions.
I respecte a la moció que no hi estem adherits o no som proponents, la moció
número 17, moció per garantir el compliment de la Llei d‟accessibilitat en matèria
d‟aparcament, és evident que en tots aquests temes d‟accessibilitat hem d‟avançar
molt, jo crec que durant aquesta darrera legislatura hem avançat molt, la majoria, si
no tots els grups d‟aquest Consistori, hem proposat mocions en aquest sentit per
avançar, però el que passa moltes vegades és que no hem..., o sigui, és aquest, i jo
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m‟hi poso com a Partit Demòcrata, que votem moltes coses, però que moltes
vegades no culminem el resultat d‟allò que votem i llavors, no només per aquesta
moció, que votem a favor, sinó per totes les altres mocions que a vegades votem i
queden una mica en l‟aire, doncs des del Partit Demòcrata donar el suport a
l‟Ajuntament, a l‟equip de govern, perquè en allò que nosaltres puguem ajudar o ser
necessaris, ajudar a impulsar i a culminar totes aquestes mocions, en un sentit
positiu, perquè moltes vegades potser no caldria reiterar moltes de les mocions que
en aquest Ple ja s‟han presentat, sobre temes que hem votat, sobre temes que hem
acordat, si no pràcticament iguals, en part, i que passa el temps i, per diferents
motius, no es porten a terme.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Sobre la moció número 13, doncs votarem a favor.
Sobre la número 14, doncs des d‟Esquerra Republicana de Catalunya manifestar
que el nostre partit és un partit compromès en la lluita contra la LGTBIfòbia, així ho
demostrem en el nostre dia a dia en diferents àmbits de responsabilitat, ja sigui en
els ajuntaments, en la Diputació de Barcelona o en el mateix govern de la
Generalitat de Catalunya. Lamentar que no hagin pogut fer, doncs una moció
conjunta, tot i que tenia punts diferents, però el nostre grup polític va presentar una
proposta a la gent d‟Iniciativa, una proposta que no va ser acceptada, en la qual
nosaltres no podíem votar a favor d‟una moció en la qual es manifestés que la
Generalitat de Catalunya no està fent res per desplegar la Llei 11/2014,
possiblement podíem estar d‟acord que cal impulsar més polítiques en aquest
àmbit, però no es pot manifestar en cap moment, que no s‟hagi fet res durant
aquests dos anys, des del 2015 fins a l‟actualitat.
I s‟ha fet en àmbits de la Generalitat de Catalunya, com podria ser la fitxa número
38 del contracte-programa, que incorpora plans i mesures per a persones LGTBI;
s‟ha començat a crear també el servei d‟atenció integral a persones LGTBI; hi ha
més de 15 municipis ja d‟aquest país, que compten amb aquest tipus de servei; s‟ha
fet ja un protocol que desplega el deure d‟intervenció de les persones que treballen
a les administracions públiques de Catalunya, per fer efectiu l‟abordatge a la
LGTBIfòbia, o el Departament ja està tancant també en aquest moment el
reglament sancionador de la pròpia Llei, que serà aprovat una vegada tinguem,
doncs aquest govern que alguns no volen deixar nomenar, vulnerant els drets
polítics de les persones que en aquests moments estan empresonades.
Però també en aquest àmbit, des de la Generalitat de Catalunya i des de la pròpia
Diputació de Barcelona, conjuntament amb diferents entitats i moviments socials
LGTBI, s‟ha elaborat una guia pel desenvolupament de plans i polítiques LGTBI,
que té com a objectiu, doncs potenciar els plans locals i aquest Ajuntament.
L‟Ajuntament de L‟Hospitalet, doncs s‟hi ha sumat, i aquesta guia que té com a
objectiu desplegar aquesta Llei a l‟àmbit municipal, podem afirmar que a final
d‟aquest mandat tindrem més d‟un 60% de municipis d‟aquesta demarcació que
tindran plans locals de polítiques LGTBI.
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Per tant, s‟està treballant, s‟està treballant desplegant aquesta Llei aprovada pel
Parlament de Catalunya, possiblement s‟han de desenvolupar més iniciatives, més
propostes, però en cap cas és pot dir que no s‟ha desplegat i que no s‟ha fet res.
Per aquest motiu, votarem a favor d‟aquesta moció, excepte el punt número 1, el
punt número 2, perdó, que ens abstindrem.
Falta una altra, sobre la moció número 20, sobre la suspensió de la Llei
d‟universalització de l‟assistència, perdó, la 14, manifestar que també ens hagués
agradat, doncs que aquesta proposta hagués estat conjunta, és a dir, des
d‟Iniciativa es traslladava una proposta de la Marea, Esquerra Republicana
traslladava una proposta de la Plataforma pel Dret a la Salut Pública, que agrupa a
més de 300 professionals sanitaris de diferents disciplines. No ha sigut possible,
però bé, únicament manifestar des d‟Esquerra Republicana, igual que està passant
amb d‟altres lleis socials aprovades pel Parlament de Catalunya, que el govern de
l‟estat espanyol bloqueja aquestes lleis de progrés social. Un estat que bloqueja
lleis estrictament per motius polítics i no jurídics, i aquesta llei dóna universalització
de l‟assistència sanitària aprovada pel Parlament del nostre país, per totes les
forces polítiques, excepte el Partit Popular i Ciutadans, és un clar exemple.
I el govern del Partit Popular, conjuntament amb Ciutadans, impugnen aquesta llei,
perquè no volen que s‟atengui a les persones nouvingudes que no tenen la situació
regularitzada, i cal manifestar que digui el que digui el Tribunal Constitucional, digui
el que digui el govern de l‟estat espanyol, el govern de Catalunya continuarà
garantint el dret d‟accedir en condicions d‟igualtat a totes les persones al servei
sanitari, independentment de quina sigui la seva situació administrativa o d‟origen.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
La moció número 13 la votarem a favor; la 14 en contra; la 15 en contra, com no
podia ser d‟una altra manera, donada la falta de solidaritat que ha hagut amb els
alumnes i els seus pares; la 15 a favor, perdó, la 16 a favor; la 17 a favor; la 18 en
contra; la 19 a favor; la 20 en contra; i la 21 abstenció.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer ens posicionarem sobre la moció 18, moció per donar suport al model de
l‟escola catalana i defensar la comunitat educativa. Durant els darrers mesos en
aquest Ple hem debatut diversos cops sobre aquest tema, sobre la defensa l‟escola
pública catalana i en la sessió d‟avui diversos grups presenten un altre cop aquest
debat del model d‟escola catalana.
Des del grup de Canviem L‟Hospitalet, nosaltres tornarem a donar suport a aquesta
proposta en defensa de l‟escola catalana, reiterem el nostre suport al model
educatiu català i a la immersió lingüística com a eina de cohesió social i d‟igualtat
d‟oportunitats, així com també lamentem profundament la utilització política que
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s‟està fent del nostre sistema educatiu i els injustos atacs que està patint el
professorat i la comunitat educativa en general.
Si el sistema educatiu català pateix d‟alguna manera, és per les retallades i la
manca d‟inversió en l‟educació pública, i no pas per d‟altres qüestions que algunes
opcions polítiques fan servir per desprestigiar la nostra escola i els nostres docents.
Votarem a favor i aprofitem per reivindicar una aposta clara, una aposta política
clara per l‟educació pública i de qualitat, dotant-la dels recursos necessaris per fer
front a les necessitats de tota la nostra població.
Per la moció 19, moció per a la instal·lació de lavabos públics als parcs i espais
verds de la ciutat, aquesta moció ja es va presentar també en aquest Ple, al
setembre del 2016, es va aprovar en aquest Ple també i demanava uns acords
idèntics, no sé si aporta alguna cosa més, però literalment transcriu els acords
d‟aquesta moció. Nosaltres la vam votar a favor i la continuarem votant a favor,
també donant les mateixes consideracions que vam donar en el Ple fa gairebé un
any i mig més o menys.
Considerem que és molt necessari aquest debat sobre els lavabos públics i
celebrem que s‟hagi presentat la moció en aquest Ple i de parlar seriosament i en
profunditat de cóm solucionar aquesta necessitat que tenen els nostres veïns, una
necessitat que es pot donar per motius de salut o per d‟altres, però també que hi ha
problemàtiques molt concretes que limiten el desenvolupament d‟aquestes
persones, perquè els hi són necessaris aquests serveis per part de, en aquest cas,
del municipi.
Però bé, també volíem indicar diferents concrecions, n‟hi ha una que al primer acord
parlava sobre els equipaments públics, nosaltres ja vam dir que també el que es
podia fer era informar a la ciutadania dels drets que té, perquè als equipaments
públics poden entrar i ho han de saber, en això no hi ha cap problema i amb això
potser resoldríem alguns d‟aquests problemes.
I també al segon acord donava unes ubicacions que no eren les que el nostre grup
en aquell moment, ni en aquest, teníem en ment, nosaltres pensàvem més en
parcs, en places, en llocs on hi hagués una presència important de persones i no
tant de pas, però bé, en tot cas considerem que és un debat que s‟hauria d‟ampliar,
s‟hauria de fer amb tècnics i també penso que en els Consells de Districte, que són
els que haurien d‟identificar millor on s‟haurien de posar aquests serveis que
finalment faran servir els mateixos ciutadans, però bé, la votarem a favor en aquest
cas la moció, un altre cop.
I per la moció 21, la moció per refermar el compromís de L‟Hospitalet a les
polítiques LGTBI, nosaltres també lamentem no haver pogut fer una moció
conjunta, en aquest cas sí que Esquerra ens va proposar un text alternatiu, però un
text que ometia qualsevol responsabilitat per part de la Generalitat i nosaltres,
òbviament, això tampoc ho podem acceptar. No sé quin concepte té Esquerra, en
aquest cas, del que és un desplegament de la llei, però per nosaltres no s‟ha
desplegat, un dels elements més centrals que tenia aquesta llei és el procediment
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sancionador i no s‟ha fet res en aquest sentit, han passat quatre anys i la política
que s‟està fent ara mateix a la Generalitat sobre aquest tema, podria ser la mateixa
que es feia abans d‟aprovar la llei del 2014, perquè no n‟hi ha hagut cap
avançament en aquest sentit. En tot cas, nosaltres en el text que ha presentat en
aquesta moció estem d‟acord, encara que trobem aquestes mancances i la votarem
a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción número 20 en defensa dels drets de les dones víctimes
d‟agressions sexuals, la violencia institucional se ha convertido en una forma más
de violencia de género, cuando nos encontramos con sentencias como la de la
manada, que criminalizan a la víctima y deja prácticamente impunes unos hechos
escalofriantes. Esta es la justicia patriarcal, si te resistes corres el riesgo de que te
maten, si no te resistes no te creen. Las mujeres hemos dicho basta y salimos a la
calle a defender nuestra dignidad e integridad en todos los ámbitos de nuestra vida,
si nos tocan a una, nos tocan a todas, y esto no ha hecho nada más que empezar.
Votaremos a favor de esta moción.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Moción número 13, obviamente estaremos a favor, por
la dignidad de las mujeres y las libertades.
La moción número 14, en la número 14 vamos a votar todos los puntos a favor,
salvo en el tercero que será abstención, el tercero abstención, porque no se pueden
repetir los errores del pasado, lo que necesita el sistema sanitario son acuerdos que
duren y consenso y que sean estables y que perduren en el tiempo, se han
cometido errores y hay que llegar a acuerdos, eso es lo importante, sí que es
verdad que hay que hablar, es un tema muy delicado el tema de la universalización
de la asistencia sanitaria.
En la 15, bueno, a nosotros, evidentemente hemos hecho una enmienda de
adicción que nos hubiera gustado que hubieran admitido para poder votarla a favor,
que es expresar, decía lo siguiente, el apoyo del Ayuntamiento de L‟Hospitalet a los
alumnos del IES del Palau que se sintieron señalados por la profesión de sus
padres, mostrar nuestro reconocimiento a los más de 200 alumnos que pidieron
respeto a sus compañeros hijos de guardia civiles, y mostrar el absoluto rechazo de
esta Corporación, de la nuestra, al señalamiento ideológico a menores,
comportamiento del todo punto intolerable por parte de un docente. Es decir, si
hubieran admitido esto, pues lo hubiéramos votado a favor, así no nos queda más
remedio que hacer el posicionamiento que va a hacer, que es en contra.
Miren, sin la incorporación del punto que proponemos en esta moción, o sea, sin
esa incorporación esta moción es absolutamente sesgada, ignora a las presuntas
víctimas y da respaldo a los presuntos agresores, lo cual es muy sangrante cuando
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las presuntas víctimas son menores de edad y los presuntos agresores son
profesores que tienen la obligación de velar por su desarrollo y su bienestar. Esta
moción es el mundo al revés, cuando los poderes públicos han de velar por la
protección del menor, cuando hay un amplio consenso para combatir el acoso
escolar, presentan ustedes una moción para apelar a la presunción de inocencia de
posibles agresores a menores, amparados en su situación de poder y por motivos,
no les quepa la menor duda, por motivos meramente ideológicos.
La presunción de inocencia a nadie le cabe duda aquí en este Pleno, estoy
convencido, que independientemente de lo que le parezca a cada uno, siempre se
le da por supuesta a cualquier persona, pero fíjense ustedes, nadie, estoy
convencido, nadie presentaría una moción apelando a la presunción de inocencia
de Bárcenas, porque vamos, una moción aquí apelando a la presunción de
inocencia de Bárcenas, aunque se le daba por supuesta en otros foros donde debe
estar, que sobretodo es en los tribunales, pues hombre, nadie se atrevería a hacer
eso, o de la manada, a que no se le ocurre aquí a nadie presentar una moción de
estas características en el tema de la manada, o de…hombre, del asesino de Rocío
Wanninkhof. Bueno, resulta que eso son delitos tan graves que a nadie, Sr. Coque,
se le ocurriría presentar aquí una moción de ese tipo, y me parece bien.
Pero claro, cuando influye en lo que influye, en los temas ideológicos y los metemos
ahí, pues hacemos estos desaguisados y nos vemos abocados a tener que votar en
contra, porque no votamos en contra de la presunción de inocencia, votamos en
contra de esos motivos ideológicos que ustedes los mueven, oiga, mire usted, lo
confunden ustedes todo, con esto de la república esta de Barataria que ustedes
tienen, que están engañando a todo el mundo, todo lo llevan ahí, es como con lo de
las mujeres, no podemos posicionarnos, porque ustedes cuando hacemos una
moción conjunta, lo que hacen es meter todo el sistema ideológico ahí y desvirtúan
la moción, lo llevan a la república de Barataria, a Ítaca, y entonces cuando nos
metemos en ese jardín, tenemos un problema, que a muchos grupos que nos
apetece estar de acuerdo, tenemos que hacer mociones particulares, porque
ustedes, miren, lo que tocan lo llevan a la confrontación, al problema, a liar la troca,
para que al final no nos entendamos, que es lo que hacen, y están llevando ustedes
al pueblo de Catalunya, a los catalanes, a una confrontación, ya ven ustedes lo que
está pasando en las playas, lamentable, lamentable, convirtiéndolas en
cementerios.
Ustedes han perdido el norte, el sur, el este y el oeste, lo han perdido todo, no
saben dónde están. Y ya les digo, si ustedes hicieran las cosas como tienen que
hacerlas, no metan los temas ideológicos donde no caben, porque todos
defendemos a las mujeres, pues seguramente nos podríamos poner de acuerdo y
no daríamos esta sensación de que no estamos de acuerdo en unas cosas o en
otras, cuando en el fondo de la cuestión yo estoy convencido que estaríamos de
acuerdo usted y yo, pero como lo llevan ustedes a la república esta que ustedes
han vendido ahí, que ya les digo como ínsula de Barataria, que luego le van a dar a
cada catalán una ínsula de estas, lamentable hombre. Mire, a ver si ya de una vez
por todas cambiamos y vamos a introducir, no introduzcamos temas ideológicos en
estas mociones, que son muy delicados, ya les digo que a nadie se le ocurriría traer
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aquí una moción hablando del tema de la manada, con esta presunción de
inocencia, con esta historia, porque no toca, no toca, eso es de los jueces, claro
que se da por supuesta la presunción de inocencia a todos, pero no es ese el foro
para discutir estas cosas, hombre, y sobre todo cuando se politizan de esta manera,
que al final estaríamos de acuerdo en muchas cosas y por esa politización absurda
de enfrentamiento que ustedes traen aquí, nos vemos obligados a llevar, a repetir
cuarenta mil mociones aquí, cuando con una podríamos estar de acuerdo.
Mire, lo preocupante es que a los propietarios de esta moción no les parezca grave
que un profesor, desde su posición de poder, señale y humille por motivos
ideológicos a alumnos suyos, menores de edad que merecen una especial
protección y por lo que precisamente han de velar, por esa protección al menor.
Esperamos aquí que su falta de empatía no sea por la profesión de los padres de
las presuntas víctimas, que yo creo que sí, que yo creo que sí, porque los hijos de
los guardia civiles y de la policía nacional se han de respetar como cualquier hijo de
vecino y no hay que señalarlos, porque al fin de al cabo ellos no tienen culpa de
nada, son seres inocentes, y además la profesión de sus padres es una profesión
muy digna, que defiende la libertad, defiende las leyes, defiende la Constitución, y a
ustedes no les gustan y por eso los señalan y se ponen ustedes a defenderlos
cuando es verdad que se les da la libertad, o sea, la presunción de inocencia. Pero
mire usted, ahí hay cuatro que han dicho que sí que vengan y expliquen, algo
habrán visto. Por tanto, a ver si ya acabamos de enfrentarnos de esta manera,
porque así no vamos a ningún sitio, cuando ustedes piden diálogo, diálogo sin
condiciones, pero claro, las de ustedes, sin condiciones para los demás. De verdad
que esto cansa mucho, pero es que a veces uno tiene que decirles a ustedes lo que
piensa y lo que siente.
En fin, vamos a la moción que le sigue, la moción creo que es la 16, estaremos a
favor; moción 17 también a favor. Porque es lo que les decía, la moción 18, por
volver ahí, es lo mismo que la otra, es que por qué duplicamos las mociones, por lo
que le he dicho a usted, porque ustedes las meten en el terreno ideológico y político
y ahí no hay manera de entenderse y ahí salen perdiendo las mujeres ¿sabe?
Porqué al final no se ve el consenso profundo y fuerte que hay en el fondo de la
cuestión, ustedes las estropean con la república.
La 17, pues también estaremos a favor, la 18, bueno, más de lo mismo, estamos en
lo mismo, escuela catalana para qué ¿para hacer esto? ¿para que los profesores
ideologizados en el tema de la república nos hagan estas cosas? Pues hombre,
pues no, queremos una educación pública, una buena educación pública que es lo
que hay que pedir, catalana, española, extremeña, vasca, gallega, buena educación
pública, pero no hay que señalarla y ustedes la señalan, la señalan en el momento
que la politizan, por eso no es que estemos en contra nosotros de la educación
catalana, porqué no, claro que sí, puede ser una buena educación también, pero en
el momento que ustedes le meten, perdónenme la expresión, la zarpa ahí,
ideologizándola, ya la hemos fastidiado, y no es que estemos en contra de la
educación catalana, estamos en contra de cómo ustedes lo exponen aquí. Así que,
vayan atendiendo, porque les reiteraremos permanentemente Sr. Coque, le
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agradezco que me mire tan fijamente y que esté usted tan atento de lo que yo digo,
se lo agradezco, porque veo que me está entendiendo.
Miren, la 20, pues a favor, como no puede ser de otra manera, como vamos a estar
en contra de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales, pues
claro que sí, estamos a favor y lo defenderemos todo lo que haga falta. Y la 21, no
sé si me dejo alguna, la 19, pues bueno, también a favor, porque se ha admitido la
enmienda que hemos hecho, cosa que agradecemos, creo que así es más
coherente, para que no haya ese impedimento que podía haber y que seguramente
el propio gobierno hubiera dicho, hombre, esto vamos a ver si…yo creo que así
hemos estado a favor, porque creemos que eso es algo más coherente, aunque
coherente puede ser de las dos maneras, pero a nosotros nos parece mejor así, le
agradecemos al grupo proponente que lo haya rectificado, muchas gracias,
votamos a favor.
Y la 21, como no puede ser de otra manera, Sr. Coque usted lo ha expuesto muy
bien, y estamos de acuerdo en apoyar esa moción y que creo que hay que abundar
en esas políticas de despliegue, como usted bien decía también Sr. García, que se
está trabajando y yo creo que en el futuro vamos a ver cómo, poco a poco, esas
políticas que tenemos que trabajar entre todos e ir haciendo pedagogía de ellas, se
van a ir incorporando a los idearios de las personas que yo creo que no puede ser
de otra manera. O sea que, creo que he concluido y tomen nota, yo creo que las he
dicho todas ¿no? Sí, sí, la 18 la he dicho en contra, hombre, ha quedado clarísimo.
En cualquier caso, si les agradecería…

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

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Pasamos al grupo socialista, me han pedido...hay cinco personas, cinco concejales
que quieren intervenir, empezamos por el Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo em posicionaré respecte de la moció 15 i 18, que votarem en contra, perquè
pensem que ja n‟hi ha prou d‟alimentar el conflicte dins de les escoles, no estem
d‟acord en què s‟instrumentalitzi políticament l‟educació i pensem que aquestes
dues mocions estan fent això. Estem davant d‟un conflicte on hi ha dos bàndols, on
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hi ha una confrontació tremenda, i nosaltres no volem estar ni en un bàndol, ni en
l‟altre, sinó que volem estar en el bàndol de la construcció dels valors de la
convivència i de la democràcia, especialment a les nostres escoles, no podem
seguir posant en risc la convivència en els centre educatius.
L‟1 d‟octubre es va produir un fet lamentable i és que les escoles van ser escenaris
del conflicte més brutal que s‟ha patit en democràcia a Catalunya i, per tant, crec
que prou de situar a les escoles en el centre del conflicte, em sembla que això és
gravíssim. Hem de posar en valor la pluralitat de la comunitat educativa, no tot el
col·lectiu de professorat pensa el mateix, no podem parlar del professorat, cada
professor té unes idees, té unes conviccions, i tampoc podem parlar de la comunitat
educativa. La comunitat educativa és plural, és diversa, i tothom té el dret a
l‟educació independentment del que pensi.
I, per tant, aquests són els valors que hem de preservar, perquè hem de continuar
treballant per la convivència, pel dret a l‟educació des del respecte a tothom, al seu
pensament, als seus valors i tothom té dret a educar-se tal i com un tingui les seves
pròpies conviccions que s‟està construint i des dels valors que li puguin traslladar
des dels seus entorns familiars, etc.
Al mateix temps, rebutgem l‟assenyalament de ningú, això ha sigut realment
lamentable, publicacions de fotos de professorat, siguin professors, siguin alumnes,
siguin famílies, els conflictes que es pateixen dins d‟un centre s‟han d‟intentar
solucionar dins del mateix centre, amb el suport del departament d‟Educació. Posar
a les escoles en el centre del conflicte polític és el pitjor que podem fer.
Demanem que s‟aclareixin els fets allà on s‟han produït les denuncies, cosa que no
s‟està fent, no dic jurídicament, sinó des del propi departament d‟Educació, i hem de
veure què diu el famós informe de la inspecció, que encara no sabem, ni s‟han
donat les explicacions respecte a aquesta situació.
Per tant, nosaltres no podem votar a favor d‟aquestes dues mocions i continuarem
treballant pels valors de la convivència, per l‟entesa i perquè l‟educació sigui una
peça fonamental per avançar en una societat democràtica i lliure.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo posicionaré el grup municipal socialista respecte de les
mocions número 16 i número 21, les dues que tenen a veure amb la commemoració
del dia contra la LGTBIfòbia. Bé, jo crec que totes dues són perfectament útils i
importants per dir ben fort que a L‟Hospitalet reivindiquem el nostre dret a estimar
com cadascú vulgui, amb independència de les nostres orientacions sexuals i, per
tant, votarem favorablement totes dues.
I permetin-me que aprofiti la presentació d‟ambdues mocions per fer un molt breu
repàs de la tasca que s‟està duent a terme, que d‟alguna manera ja s‟ha posat en
valor per part d‟alguna de les pròpies mocions i en cert sentit de les dues, però bé,
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s‟està treballant intensament en àmbits de recerca i documentació, informació,
orientació i assessorament, tant amb la ciutadania, com amb els professionals de
l‟Ajuntament, en algun cas concret també s‟ha intervingut en col·laboració amb
l‟Oficina de la Generalitat; promocionar la participació de la ciutadania organitzada,
tot i que també s‟ha de dir que encara no tenim un teixit prou important, però en tots
els àmbits possibles s‟està treballant, àmbit de sensibilització, formació al personal
municipal i, evidentment, commemoració dels dies internacionals.
També s‟ha fet menció a tota la feina que s‟està fent en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, respecte de la diagnosi i l‟elaboració del nostre primer pla
local sobre polítiques LGTBI. I per situar mínimament alguna xifra, més de 300
persones ja han participat en l‟elaboració d‟aquest pla i properament, en els propers
mesos, podrem compartir-lo i posteriorment presentar-lo. I permetin-me, per acabar,
fer menció, a banda del desplegament, com tots els grups coneixen, de la bandera
al nostre balcó, la setmana passada vam aprofitar la commemoració d‟aquest dia
internacional, doncs per treballar en l‟àmbit de la sensibilització, especialment dels
més joves, treballant amb instituts i aprofitant, doncs que també aquest any
coincidia el 25è aniversari d‟una pel·lícula que encara transmet valors purament
vigents avui dia, com és “Fresa y Chocolate” i que hi ha un actor d‟aquella mateixa
pel·lícula vivint a la ciutat, vam aprofitar aquesta obra. Res més, gràcies.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, bàsicament per contestar a la moció número 18, la votarem a favor, el que sí
s‟ha de dir, me n‟alegro que...17 perdó, 17, sí, sí. Me n‟alegro que vostè m‟exigeixi
el compliment de la llei, és un valor que està molt bé venint de vostè. Dir que la
votarem a favor, que es fa un seguiment exhaustiu d‟aquest tipus de places, que en
aquest moment estem per sobre de la ràtio, les modificacions que vostè planteja les
acceptem, anirem a millorar les condicions en les que es donen aquestes places a
la via pública.
Però també s‟ha de dir que n‟hi ha limitacions importants, el dret d‟ús d‟una plaça
d‟aparcament en edificis administratius, és per l‟horari de l‟edifici administratiu
generalment, evidentment no té sentit que la tinguis limitada en horari nocturn,
perquè qualsevol veí podria dir, escolti, doncs si està lliure, ara se m‟acut a mi, allà
al camp de fútbol de Gornal, per exemple, per què l‟hem de tenir limitada de nit.
Però, en fi, jo crec que podem arreglar aquest tipus de qüestions, podem parlar del
tema i crec que s‟ha d‟avançar i, per tant, estem d‟acord amb la moció que ens
presenten, però dir-li que estem dintre de les ràtios en aquest moment i avançarem,
perquè creiem que és necessari avançar més en la mobilitat de les persones que la
tenen limitada.

62

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Per la moció 19, ens posicionarem favorablement a la moción
sobre los lavabos públicos, el gobierno viene haciendo una implantación en algunos
parques y zonas verdes, un ejemplo de ello es la plaza Puig Gairalt, tenemos en
procedimiento de contratación el del parque de la Remonta y también el del parque
de Can Buxeres; precisamente el del parque de la Remonta lo sustituimos y lo
agrandamos por un problema anterior de vandalismo y al haberse modificado con la
enmienda la moción, no estamos de acuerdo con la abertura de 24 horas, la
votamos favorablemente. Gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
La moció per la defensa dels drets de les dones víctimes d‟agressions sexuals, dir
que nosaltres votarem a favor. Diremos que esta sentencia no es única, muchas
mujeres han visto como su denuncia no era contemplada como violación, es
preocupante también el índice de delitos, que ha subido, de agresiones sexuales en
este último trimestre de este año. La reacción ha llevado a que la sociedad salga a
la calle y se movilice, porque la auténtica protagonista del cambio que estamos
viviendo está en la calle, para mí eso es fundamental. El Ayuntamiento se
compromete a seguir trabajando en la lucha contra cualquier forma de violencia
sexual y por la voluntad de priorizar la igualdad de derecho y de oportunidades,
como decía una de las frases también de esta moción, “les dones no volem ser
valentes, volem ser lliures”, y evidentemente seguiremos trabajando desde el
Ayuntamiento en esta línea. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem fet una primera ronda, em demanaven per part d‟alguns grups una
segona, em sembla que el Sr. Hermosín havia demanat la paraula per algun error.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, de vot.

SRA. ALCALDESSA
De voto, bueno, pues sí, pot intervenir...

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
La 20 es sí, es que con esto, lo teníamos transcrito, en la 20 sí.
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SRA. ALCALDESSA
La 20 sí, ¿qué quiere decir?

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Que la voto favorablemente, claro.

Parla la Secretaria sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Pero el posicionamiento inicial ¿ha sido un error?

Parla el Sr. Martín Hermosín sense micròfon.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Puc parlar?

SRA. ALCALDESSA
Sí.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Es parlava de fer una moció conjunta i al final el que ha passat és que aquesta la
hem votat no i és que sí.

SRA. ALCALDESSA
Bé, votarien a favor. Hi ha alguna qüestió més? Sinó, si no li sap greu a la Sra.
Secretària, el canvi de vot per part de...

SRA. SECRETÀRIA
A mi, Sra. Alcaldessa, no m‟ha de saber ni greu, ni no greu, vull dir...
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SRA. ALCALDESSA
No, no, no és un problema de que sàpiga greu, si no si es pot o no es pot.

SRA. SECRETÀRIA
El posicionament inicial, que en principi, si la resta dels grups no tenen
inconvenient, ho acceptaríem com a canvi de vot, perquè no canvia el sentit de la
votació del grup, però jo entenc que si hi ha un posicionament inicial no es pot
canviar la votació.

SRA. ALCALDESSA
Bé, en tot cas, independentment del vot formal, queda per escrit o quedarà en l‟Acta
que ha estat un error i que la intenció era votar favorablement, encara que no es
pugui canviar el sentit del vot, lògicament.
En tot cas, jo si li demanaria a la Sra. Secretària, perquè amb nou mocions i tots els
posicionaments, algunes mocions clarament han quedat aprovades, però jo li
demanaria que fes un resum, tampoc cal que entrem en detalls, però si s‟han
aprovat o no les mocions.

SRA. SECRETÀRIA
La moció número 13 queda aprovada per unanimitat; la moció número 14 queda
aprovada amb vots per punts, amb votació per punts, no cal que fem constància...

SRA. ALCALDESSA
Però queda aprovada totalment.

SRA. SECRETÀRIA
Sí.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord.
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SRA. SECRETÀRIA
Sí, totalment. La moció número 15 queda totalment rebutjada, amb votacions
diferents per cada punt, però queda rebutjada; la moció número 16, que és la del
dia internacional contra l‟homofòbia, queda aprovada amb votacions diferents en
cada punt; la moció número 17 també queda aprovada, l‟accessibilitat en matèria
d‟aparcament; la moció número 18, de suport del model d‟escola catalana, queda
rebutjada en la seva totalitat; la moció número 19, de lavabos públics als parcs i
espais verds de la ciutat, queda aprovada per unanimitat; la moció número 20, de
defensa de les dones víctimes d‟agressions sexuals, queda aprovada, con un no
pero sí, un sí pero no, però bé...

SRA. ALCALDESSA
Bé, amb els errors que s‟han produït, però la intenció era votar a favor.

SRA. SECRETÀRIA
Queda aprovada. La moció número 21, de refermar el compromís d‟Hospitalet amb
les polítiques LGBTI, també queda aprovada íntegrament. I ja està.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo simplement ho deixo, perquè la número 13 i la número 20, que feien les
dues referència al tema de les dones, crec que unànimement ens hem posicionat a
favor d‟aquestes mocions i sembla mentida que no hagi estat possible arribar a un
únic text, en el qual podríem haver fet en comptes d‟una moció, una declaració
institucional a un tema que jo considero, com a mínim, prou important per fer un
esforç per part de tothom. Tots hem votat a favor de tot i, per tant, deixem-ho aquí,
però bé, és el que hem fet, també perquè reflexionem una mica tots plegats, aquí
no es tracta d‟uns i els altres, sinó de tots.
Molt bé, passem a les mocions individuals i comencem per Ciutadans.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20 i 21; adoptant-se els següents acords:

PSC-PM
Amb l‟adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU
MOCIÓ 13.DONES.

EN DEFENSA DE LA DIGNITAT I LES LLIBERTATS DE LES
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Amb la voluntat de recollir la sensibilitat social que ha generat una onada
d‟indignació que reflecteix la intolerància als atacs a la llibertat sexual a les dones.
Des del respecte a les resolucions judicials i a la independència del Poder Judicial,
però posant de manifest que la sentència de l'Audiència Provincial de Pamplona
reflecteix una manca de sensibilitat inassolible en una societat democràtica i que és
un greu atac contra la dignitat de les dones. El tribunal no ha considerat el delicte
d‟agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d‟intimidació ni de violència i
tampoc no té en compte l‟agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la
intimitat.
Atès que aquesta sentència ens demostra que la realitat encara es troba enquistada
en paradigmes socials i relacionals que menyspreen la dona i l'allunyen de l'horitzó
de la plena igualtat. Ha generat un fort rebuig social i també de nombroses expertes
i experts jurídics, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i Amnistia
Internacional, entra d‟altres. S'estableix un greu precedent contra les llibertats i
indemnitats sexuals de les dones que situa en una posició de total desempara a
totes les dones supervivents d‟aquests delictes. La sentència afavoreix dóna més
valor a les impressions subjectives que als fets objectius, afavorint la impunitat de
les agressions masclistes i enviant un missatge de descrèdit cap a les víctimes
d‟agressions sexuals i les revictimitza.
Atès que el fet de negar l'existència d'una agressió sexual, posa de manifest com
els estereotips de gènere influeixen en l‟anàlisi i sembla dur a la conclusió de què,
perquè una conducta sexual indeguda sigui tipificada i condemnada de la forma
més greu, cal que la dona, amb independència de quines siguin les circumstàncies
concurrents, dugui a terme una resistència ferma i manifesta, sent víctima d'una
violència explícita. En el cas que els ocupa, el fet de trobar-se rodejada de cinc
homes ja produeix una situació de paràlisi en la dona víctima que hauria de
provocar la qualificació de l‟atac sexual més greu que permet el codi penal, és a dir,
la violació, sense necessitat de resistència.
En una societat del segle XXI que aspira a ser justa i igualitària, això sembla
gairebé fora de lloc, i, en tot cas, totalment inacceptable. Aquesta sentència crea un
precedent d‟impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat
la forma d‟actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que
l‟exerceixen.
La reacció de l'opinió pública després d'emetre‟s la sentència reforça aquesta
impressió i fa palès que ha arribat el moment d'eradicar definitivament els
estereotips sexuals i perseguir en els justos termes conductes sexuals abusives que
repugnen a la gran majoria de la societat. Igual que el 8 de març, milers de dones i
homes vam sortir al carrer per dir prou i exigir accions contundents per acabar amb
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la impunitat davant qui discrimina o agredeix les dones. A la nostra ciutat ho vam fer
amb una multitudinària concentració davant l‟Ajuntament, una acció coordinada des
dels grups de dones de L‟Hospitalet.
Siguin quines siguin les raons tècniques que poden justificar la decisió judicial
davant dels fets provats (la solidesa d'un patró interpretatiu consolidat, més enllà de
què potser aquest patró pugui ser objecte d'una aproximació jurisdiccional més
sensible a la vulnerabilitat de la víctima, i/o les exigències derivades dels elements
que cal que concorrin per aplicar el tipus penal d'agressió sexual), el resultat fa
paleses les anteriors mancances i crida als poders polítics, particularment a les
Corts Generals que tenen la potestat legislativa en matèria penal, a reflectir en el
Codi Penal l'especial gravetat de tota conducta que atempti contra la llibertat sexual
de les dones, i en la que s'exerceixi qualsevol tipus d'intimidació o violència encara
que sigui implícita com potser la perpetrada per un grup de persones, més grans
que la víctima, tant d'edat i com físicament.
El Ple municipal, per tal de prevenir i abordar les violències sexuals dins de les
festes va aprovar el 27 de setembre de 2016 la moció per un protocol contra les
agressions sexistes a les festes majors i altres esdeveniments de la ciutat. Arran
d'aquesta, s'ha promogut la participació activa i necessària d'entitats socials,
comissions de festes i grups de dones de la ciutat. Amb el seu compromís s'han
realitzat campanyes de sensibilització i difusió com és "L'H fa el pas", en el marc de
les festes de la ciutat, i s'està elaborant un protocol contra les agressions sexistes a
les festes majors, per tal d'evitar i, si això no és possible, atendre les agressions
sexistes, com va ser la que recull la sentència d'Audiència Provincial de Pamplona,
produïda durant els Sanfermins.
Les dones de l‟Hospitalet no volem ser valentes; volem ser lliures! No és no!
Per tots aquests motius, el Ple, a proposta del grup polític Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, amb l‟adhesió dels grups polítics municipals de
Ciutadans, ICV-EUiA-Pirates-E, PP i CiU, acorden:
PRIMER.- Manifestar que la sentència de l'Audiència Provincial de Pamplona
reflecteix una manca de sensibilitat inassolible en una societat democràtica i que és
un greu atac contra la dignitat de les dones.
SEGON.- Instar totes les administracions públiques a incrementar els seus esforços
per tal de prevenir i abordar les violències sexuals, especialment dins les festes.
TERCER.- Refermar, una vegada més, la condemna a totes les formes de
violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el seu dret a viure sense
violència masclista, amb el compromís de seguir atenent a les dones en situació de
violència sexual pels serveis municipals especialitzats i de fer pedagogia amb
campanyes de sensibilització i educació en valors per prevenir aquest tipus de
conductes.
QUART.- Traslladar els precedents acords al Parlament de Catalunya, al Govern
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d‟Espanya, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FAVV de l‟Hospitalet i
a les entitats de dones del municipi.
PSC-PM, ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA
Amb l‟adhesió de CiU
MOCIÓ 14.- CONTRA LA SUSPENSIÓ DE LA LLEI D'UNIVERSALITZACIÓ DE
L'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.
Atès que aquesta moció és proposada per la plataforma en defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès i la Marea Blanca en contra de la suspensió de la Llei
d‟Universalització de l‟Assistència Sanitària.
Atès que la decisió de suspendre la Llei d'Universalització de l'Assistència sanitària
acordada pel Tribunal Constitucional suposa la vulneració del dret a la salut en les
persones excloses de la sanitat pública pel RD 16/2012, dret fonamental reconegut
en la mateixa Constitució com en les declaracions internacionals com la Declaració
dels Drets Humans de Nacions Unides de 1948 i la Carta Social Europea.
Atès que tal com ha quedat acreditat en diferents estudis publicats aquests dies,
des de l'entrada en vigor del RD 16/2012 s'ha incrementat la mortalitat entre les
persones en situació administrativa irregular.
Atès que la decisió del Tribunal Constitucional suposa automàticament donar al
vistiplau a aquesta realitat incontestable. Hi ha decisions polítiques i judicials que
posen en risc la salut pública, dret social col•lectiu que també és vulnerat per lleis
com el RD 16/2012.
Atès que rebutgen frontalment aquesta decisió del Tribunal Constitucional
suspenent la Llei d'Universalització d'assistència sanitària, la vigència de la llei
catalana i a exigir a alhora la derogació immediata del RD 16/2012.
El Ple, a proposta dels grups polítics municipals PSC, ICV-EUIA-PIRATES-E i CUPPoble Actiu, amb l‟adhesió del grup polític municipal de CiU, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord PRIMER amb 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, 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.
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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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al 'Departament de Salut' que continuï garantint l'atenció
sanitària pública sense exclusions a tota la ciutadania de Catalunya, per tal
d'evitar que mori ningú per haver-li negat l'assistència deguda i possible a la que
té dret com a ésser humà, la qual cosa suposaria 'genocidi per omissió'.
b) Ha estat aprovat l‟acord SEGON amb 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, 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Demanar als professionals sanitaris que, en funció del seu deure
d'atenció i del dret l'objecció de consciència, atenguin totes les persones en
situació irregular.
c) Ha estat aprovat l‟acord TERCER amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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‟ICVEUiA-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 dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 3
vots en contra 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 4 vots d‟abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Demanar la derogació immediata de la Llei RD 16/2012 al govern de
l‟estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com a la Mesa
del Congrés que permeti el debat parlamentari sobre aquesta qüestió.
d) Ha estat aprovat l‟acord QUART amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Facilitar l‟empadronament immediat a totes les persones sense
distinció administrativa.
e) Ha estat aprovat l‟acord CINQUÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del parlament del Congrés de
Diputats i Senat, presidència del Govern de l‟Estat, Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat, Sindicats amb representació en l‟administració sanitària,
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Marea Blanca de Catalunya, Marea Blanca estatal i als centres d‟atenció
primària del municipi.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 15.- EN SUPORT AL PROFESSORAT DE L‟INS EL PALAU DE SANT
ANDREU DE LA BARCA QUE PRESENTA L‟ASSEMBLEA DE PROFESSORAT
D‟EL PALAU I LA PLATAFORMA DE SUPORT 9 DEL PALAU DE SANT
ANDREU DE LA BARCA.
El dilluns de Sant Jordi, 23 d‟Abril de 2018, es feia pública a través dels mitjans de
comunicació la denúncia de la Fiscalia especialitzada en odi i discriminació envers
nou docents de l‟INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els
dies 2 i 20 d‟octubre de 2017 alguns professors del centre haurien vexat els fills de
guàrdies civils per raó de la seva nacionalitat i injuriat als cossos de seguretat de
l‟Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se‟n va fer es va prendre en
consideració les declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant
la Guàrdia Civil, que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions.
Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l‟1 d‟octubre
es van fer partint dels valors que promou i reivindica l‟escola pública catalana i que
l‟INS El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les
expressions que s‟atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són
certes i tergiversen les diverses intervencions a les classes. Tot i que fins a dia
d'avui no s'ha registrat cap queixa formal, ni al centre ni als serveis d'inspecció, el
mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar
espais de trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb
l‟objectiu d‟abordar la situació, contrarestar el relat esbiaixat que s‟estava projectant
i garantir la intimitat de l‟alumnat.
El dia 27 d‟octubre, els Serveis Territorials del Baix Llobregat responien als
representants sindicals en la Junta de Personal que la Inspecció havia dut a terme
les pertinents indagacions i que no s‟havia trobat cap indici d‟actuació indeguda.
Alhora, l‟Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, convocava a les famílies
implicades i al Director de l‟Institut a una trobada, a la qual les famílies afectades no
s‟hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar – òrgan màxim
responsable de la cura de la convivència en el centre i en el que hi tenen
representació el professorat, les famílies, els alumnes i l‟Ajuntament aprovava per
assentiment unànime un comunicat en el qual es rebutjaven les greus acusacions
contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents.
Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l‟alumnat
com als docents, que havien optat per no incentivar el debat públic per deixar espai
a la dinàmica educativa, prioritzant-la per damunt de la defensa envers les crítiques
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i la hostilitat que ha rebut i continuen rebent. Malgrat tot, enlloc d‟arxivar el cas, la
Fiscalia ha impulsat l'inici d'un procediment judicial tant desorbitat com inadequat,
utilitzant els qualificatius del Síndic de Greuges en el seu informe de 2 de maig del
2018. Així, el dia 24 d‟abril, després de l‟aparició en premsa de la denúncia de la
Fiscalia, l‟assemblea de professors va decidir trencar el silenci, tot mantenint
sempre la intimitat i el respecte d‟uns i altres.
La divulgació de la denúncia i la posterior publicació dels noms, cognoms i
fotografies del professorat afectat (El Mundo 29/4/18), va tenir ressò en alguns
mitjans de comunicació en clau d‟escarni i d‟instrumentalització política, causant
l'assenyalament del professorat implicat, però també dels alumnes que s‟hi citen,
danyant a tota la comunitat educativa. Aquella malintencionada divulgació ha
desatès tota ètica, en no respectar la presumpció d'innocència i limitar-se a una
reproducció mecànica de la denúncia.
D‟altra banda, el Govern de l‟Estat va enviar dos secretaris d‟Estat per a reunir-se
amb les persones denunciants i expressar el seu suport a la seva versió dels fets,
sense tan sols sentir la posició del propi institut i el professorat. Al contrari, per
endurir la seva ofensiva, el Ministerio de Educación ha fet uns requeriments per
investigar més suposats casos, la majoria ja arxivats pel Departament i la pròpia
fiscalia.
Malgrat l'energia i els mitjans desplegats per bastir una acusació sense fonament,
les mostres de suport es multipliquen, com en la concentració de l‟1 de Maig
convocada per ex-alumnes a les portes de l‟Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
i l‟acte amb la lectura el dia 10 de Maig del comunicat de suport de pares i mares de
l‟institut.
Es vol utilitzar el procés d‟El Palau –juntament amb el de La Seu- per desacreditar
el model educatiu públic català, atribuint-li una funció adoctrinadora i promotora
d‟una divisió inexistent. A banda d'atemorir tota la comunitat educativa, cerca
convertir-los en símbol d‟un suposat trencament de la convivència a Catalunya.
Per tot plegat, en suport a l‟assemblea de professorat d‟El Palau i la Plataforma de
suport 9 del Palau de Sant Andreu de la Barca, el Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
de Llobregat, a proposta dels grups municipals d‟ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU i
CUP-Poble Actiu:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l‟acord PRIMER amb 18 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
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representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 9 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; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Mostrar la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa
de l‟INS El Palau de Sant Andreu de la Barca, així com altres que puguin trobarse en situació similar.
b) Ha estat rebutjat l‟acord SEGON 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar a la fiscalia que retiri les acusacions i demani l‟immediat arxiu
del procediment judicial obert contra professorat d‟El Palau i d‟altres
procediments judicials oberts amb la mateixa motivació contra docents de
l‟escola pública catalana.
c) Ha estat rebutjat l‟acord TERCER amb 18 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 9 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; del representant de la CUP-PA,
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Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del
nostre professorat. Que es facin públiques les indagacions realitzades per la
inspecció educativa que exonerava el professorat d‟El Palau i es doni suport
públic al professorat.
d) Ha estat rebutjat l‟acord QUART amb 18 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 9 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; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Exigir que s‟aturi la campanya de criminalització dels docents i
l‟ofensiva contra l‟ensenyament públic català, que és l‟escola de tots i totes.
e) Ha estat rebutjat l‟acord CINQUÈ amb 18 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 9 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; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Manifestar el nostre més absolut compromís amb la convivència i la
pau entre totes les persones que viuen en el nostre país, així com també amb la
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resta de pobles de l‟Estat espanyol, Europa i el món.
f)

Ha estat rebutjat l‟acord SISÈ amb 18 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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 9 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; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords a la Fiscalia, al Departament
d‟Ensenyament, al Ministerio de Educació de l‟estat espanyol, a la Plataforma
en suport als 9 de El Palau, al professorat de l‟INS El Palau, als sindicats CGT
Ensenyament CSC, CNT Catalunya-Balears, COS, IAC-USTEC, CCOO i UGT i
a la Taula d‟Emergència Docent.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA pel Ple de l’Ajuntament.
ICV-EUiA-PIRATES
Amb l‟adhesió de CIUTADANS, CiU
MOCIÓ 16.- AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG DIA INTERNACIONAL CONTRA
L‟HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.
El 17 de maig es commemora el dia contra l‟homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la
transfòbia arran de l‟eliminació, l‟any 1990, de l‟homosexualitat de la llista de
malalties mentals per part de l‟Organització Mundial de la Salut. 23 anys després,
l‟OMS va 0.anunciar que el 2018 deixarà de considerar la transsexualitat com un
trastorn mental per a considerar-ho "incongruència de gènere". Des de llavors,
internacionalment cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra
l‟homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de
discriminació per raó d‟orientació sexual o identitat de gènere.
Per això, és un dia per tornar a recordar i condemnar enèrgicament la situació de
violència i discriminació que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i
bisexuals a la república russa de Txetxènia fruit de la persecució organitzada per
part les autoritats d‟aquest país. Com també ho és per a condemnar la situació de la
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Jimena i la Shaza, la parella de dones lesbianes que va acabar a una presó turca
fugint de la lesbofòbia dels seus propis pares.
El 17 de maig és un dia per reclamar la fi de les agressions homòfobes també a
casa nostra, per recordar a l‟Andy i el Jorge que van rebre una pallissa per fer-se
petons en públic a la porta d‟una discoteca a Berga, al Xavi que va ser agredit quan
estava amb altres amics a Montjuïc, un jove gai que va ser agredit durant el darrer
carnaval de Sitges o al Jesús Tomillero, àrbitre de futbol que ha patit insults
reiterats i amenaces de mort pel sol fet de ser gai.
Cal dir-ho fort i clar. La LGTBIfòbia, l‟odi i menyspreu cap a lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals genera violència, i ho fa de moltes maneres.
A Catalunya ja vam donar un pas important en la defensa dels drets i llibertats de
les persones LGTBI amb La Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia aprovada el 2 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. Tres anys
després, és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de sancionar
totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les
persones LGBTI al nostre país.
Per tal d‟assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal
l‟heteronormativitat que social i culturalment imposa el nostre sistema
heteropatriarcal pressuposant una única orientació sexual i dues identitats de
gènere (home-dona) estanques.
La igualtat és tasca de tota la ciutadania, i les administracions públiques també han
de treballar per a la seva promoció i comprometre‟s a no donar ni un pas enrere.
El 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia, ha de servir per reclamar, doncs, la fi de
tota discriminació per motiu d‟orientació sexual i identitat de gènere. La lluita contra
la LGTBIfòbia és una lluita moral, la lluita de totes i tots els i les qui creiem en una
societat més justa, més generosa i més respectuosa.
El Ple, a proposta del grup polític municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E amb l‟adhesió
dels grups polítics municipals de Ciutadans i CiU, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S‟aprova per unanimitat l‟acord PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern de l‟Estat Espanyol a aprovar la proposta de “Ley
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género
y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales” (Ley de Igualdad LGTBI).
b) Ha estat aprovat l‟acord SEGON amb 25 vots a favor dels representants del
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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; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. Cristina Santón Ramiro,
Rafael Jiménez Ariza i Francisco Javier Martín Hermosín; i amb 2 vots
d‟abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que literalment
diu:
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim
sancionador.
c) S‟aprova per unanimitat l‟acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Elaborar una diagnosi i un Pla municipal per la diversitat sexual i de
gènere, abans de final de la legislatura, que englobi el conjunt de polítiques i
mesures per a promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de les persones
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.
d) S‟aprova per unanimitat l‟acord QUART, que literalment diu:
QUART.- Manifestar el compromís de l‟Ajuntament de desplegar i fer complir la
Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i
intersexuals i per eradicar l‟homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a
l‟Hospitalet de Llobregat.
e) S‟aprova per unanimitat l‟acord CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Commemorar cada any el 17 de maig - Dia Mundial contra
l'homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia - , penjant el símbol de l'arc de
Sant Martí a la façana del consistori, així com programant actes adreçats a
persones de totes les edats i fomentant l‟organització d‟esdeveniments per part
d‟entitats o ciutadania.
f)

S‟aprova per unanimitat l‟acord SISÈ, que literalment diu:
SISÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de
l‟Estat Espanyol i a les entitats locals que han treballat i treballen pels drets del
col·lectiu LGTBI.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA
MOCIÓ 17.- PER
GARANTIR
EL
COMPLIMENT
D‟ACCESSIBILITAT EN MATÈRIA D‟APARCAMENT.

DE

LA

LLEI

La manca de places d‟aparcament a la ciutat de l‟Hospitalet de Llobregat,
especialment a determinats barris del municipi, és una problemàtica que es veu
agreujada quan parlem de les necessitats especials de les persones amb diversitat
funcional, especialment quan es tractada de diversitat funcional motora.
És per això que el compliment de la llei d‟accessibilitat en matèria de reserva de
places d‟aparcament i la concessió de targetes, ha de ser prioritària per garantir el
dret universal a la mobilitat per a totes les persones que viuen a l‟Hospitalet i per a
totes les que vinguin a visitar-nos, amb independència de les seves necessitats
especials.
La llei 13/2014, del 30 d‟octubre, d‟accessibilitat, recull al seu títol IV, als articles del
47 al 49 que: “la targeta d‟aparcament per a persones amb discapacitat és el
document públic que acredita el dret de la persona que n‟és titular a gaudir de
facilitats de circulació, d‟estacionament i d‟aparcament per al vehicle automòbil en
què es desplaci, inclosos els vehicles de transport adaptat de viatgers, d‟acord amb
les condicions que siguin establertes per reglament”.
De la mateixa manera, la llei disposa que “les places d‟aparcament reservades per
a persones amb discapacitat són espais d‟aparcament destinats a l‟ús de les
persones titulars de la targeta d‟aparcament que regula aquest títol. Aquestes
places han de tenir unes característiques i unes dimensions adequades a llur funció
i han d‟estar senyalitzades degudament” i “serveixen únicament per als vehicles que
constin en l‟autorització”.
Igualment, a l‟article 50 de la llei 13/2014 es reflecteix que: “el departament
competent en matèria de promoció de l‟accessibilitat ha de fixar per a tot l‟àmbit
territorial de Catalunya, amb relació a la reserva de places per a persones amb
discapacitat, les condicions generals per a la concessió de places d‟ús individual”.
Mentre: “l‟Administració local pot establir condicions addicionals en la regulació
d‟aquestes places”. Tanmateix la mateixa normativa, estableix que: “l‟Administració
local ha de concedir la targeta a què fa referència l‟article 47.1 a les persones amb
discapacitat que la sol•licitin i en puguin ésser beneficiàries d‟acord amb l‟article 48,
perquè puguin emprar les places d‟aparcament reservades per a aquestes
persones i gaudir dels altres drets que confereix la targeta” i que “les
administracions locals han de vetllar, per mitjà de les accions de seguiment i de
vigilància que considerin pertinents, per l‟ús correcte de les targetes d‟aparcament
per a persones amb discapacitat, han d‟adoptar les mesures necessàries per a
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evitar-ne un mal ús o un ús fraudulent i han d‟establir les sancions que escaiguin”.
L‟Article 51, per la seva banda, recull que cada ens local que concedeixi i gestioni
targetes d‟aparcament per a persones amb discapacitat n‟ha de tenir un registre i ha
de facilitar al departament competent en matèria de promoció de l‟accessibilitat les
dades que se li requereixin per a fer-ne el seguiment i el control.
Donat que determinades entitats i particulars de l‟Hospitalet de Llobregat,
especialitzades en temes d‟accessibilitat universal, han presentat aquest any 2018
diverses instàncies denunciant la manca de places d‟aparcament per a persones
amb mobilitat reduïda, tant sobre la manca de control municipal de les places
reservades d‟aparcament per a persones amb diversitat funcional, el protocol a
seguir amb aquestes places i el tracte amb les persones amb diversitat funcional,
com sobre el constant mal ús i l‟intrusisme en l‟aparcament a aquests espais, així
com la incorrecta senyalització de les places reservades per no ajustar-se a les
mides adients o per ser retolades amb un llenguatge poc inclusiu i la mala ubicació
de les que ja existeixen i de les que s‟hi han instal•lat recentment.
Donat que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet compta amb competències formalment
assignades com a administració local per “vetllar, per mitjà de les accions de
seguiment i de vigilància que considerin pertinents”,
L‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups polítics municipals
ICV-EUiA-Pirates, ERC i CUP-Poble Actiu, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, incorpora l‟esmena “in voce” a petició del Sr.
Giménez Márquez, portaveu del grup polític municipal de la CUP-PA, els resultats
són els següents:
a) S‟aprova per unanimitat l‟acord PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Revisar l‟estat de totes les places d‟aparcament reservades per a les
persones amb diversitat funcional i corregir les possibles disfuncions que es
detectin, per garantir que el nombre total de places reservades, la seva ubicació
i la seva retolació siguin les correctes i les marcades a la llei vigent
d‟accessibilitat, i fer-ho des de les competències municipals que es disposen per
a aquest tema.
b) S‟aprova per unanimitat l‟acord SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Impulsar una campanya de seguiment, control i conscienciació sobre
el bon ús d‟aquestes places d‟aparcament reservades per a persones amb
mobilitat reduïda i pel transport adaptat.
c) Ha estat aprovat l‟acord TERCER amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
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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‟ERCAM, 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 REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Treballar per assolir la ràtio d‟una plaça d‟aparcament reservada per
a persones amb necessitats especials de mobilitat, per cada 40 places lliures
d‟aparcament al conjunt del municipi.
d) Ha estat aprovat l‟acord QUART amb 25 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‟ERCAM, 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 REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Instal·lar un mínim de dues places a cada edifici públic, una pel titular
conductor amb mobilitat reduïda, i l‟altra de lliure disposició pels vehicles
degudament acreditats com a transport de persones amb diversitat funcional
motora.
e) Ha estat aprovat l‟acord CINQUÈ amb 25 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
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Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, 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 REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Retirar els horaris limitats del sistema de reserva de places
d‟aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, perquè tota persona amb
diversitat funcional, pugui també gaudir de l‟oci d‟aquesta ciutat en horari
nocturn.
f)

Ha estat aprovat l‟acord SISÈ amb 25 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‟ERCAM, 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 REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Establir un sistema d‟instal·lació i reserva de places d‟aparcament,
adreçades a les persones amb diversitat funcional, de forma puntual durant la
celebració del mercats ambulants, les fires, concerts, etc. perquè també
aquestes persones en puguin gaudir i tinguin facilitats d‟accedir als
esdeveniments.

g) S‟aprova per unanimitat l‟acord SETÈ, que literalment diu:
SETÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords a les seccions sindicals de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet, al Consell municipal de Serveis Socials, al Consell de Ciutat, a la
Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet, a l‟Associació Sumem, a la FAV de L‟Hospitalet
i a totes les entitats i associacions de la ciutat que treballin amb persones amb
diversitat funcional.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.
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ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 18.- PER DONAR SUPORT AL MODEL D‟ESCOLA CATALANA I
DEFENSAR LA COMUNITAT EDUCATIVA.
El Ministeri d‟Educació ha requerit a la Conselleria d‟Ensenyament que actuï contra
mestres i directors/es de 24 escoles i instituts de Catalunya contra els quals hi ha
denúncies concretes de diversos pares/mares que creuen que s‟ha manipulat als
seus fills/es. Amb el requeriment s‟ordena a Ensenyament que “restauri els drets
conculcats i exigeixi responsabilitats”, després que “hagi quedat contrastat
l‟incompliment” dels docents.
Fonts d‟Ensenyament asseguren que s‟han rebut tres requeriments amb un total de
40 centres denunciats. Fins al moment, el nombre de centres investigats pujaria als
45 a través d‟una seixantena de denúncies. Entre els 24 centres contra els quals es
demana actuar hi ha un centre de la nostra ciutat, l‟INS Can Vilumara.
A part, el titular del Jutjat d‟Instrucció número 7 de Martorell té a les seves mans la
denúncia per delicte d‟odi de la fiscalia contra vuit professors/es de l‟INS El Palau
de Sant Andreu de la Barca per les seves intervencions el passat 20 d‟octubre on,
suposadament, van criticar l‟actuació policial contra el referèndum de l‟1 d‟Octubre.
Tots aquests fets situen a l‟escola al terreny del debat polític tot rebent unes
acusacions que tenen l‟objectiu de banalitzar i desprestigiar la feina dels professors
i les professores i són una altra maniobra de destrucció del model d‟escola
catalana.
D‟aquesta manera, el Ministeri d‟Educació busca criminalitzar una part del cos
docent i atia una possible divisió social tant a dins com a fora de les aules.
Entenem que l‟escola és un espai per educar que no només ha d‟ensenyar
continguts acadèmics sinó que també ha d‟ensenyar a conviure i ha de promoure el
diàleg, la pluralitat ideològica, la reflexió crítica i el respecte a les aules.
La comunitat educativa disposa de diferents mecanismes a través dels quals es pot
donar resolució als possibles casos de diferències entre la direcció i/o el professorat
d‟un centre i les famílies. El lloc on s‟han de parlar els possibles problemes o
desacords és l‟escola, no els tribunals.
El Ple, a proposta dels grups municipals d‟ERC, CiU-PDeCAT i CUP-Poble Actiu
adopten els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l‟acord PRIMER amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
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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 del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 9 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; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a que expressi el seu suport al
model d'escola catalana en llengua i continguts així com a tota la comunitat
educativa davant d'aquests intents de descrèdit i manipulació malintencionada,
tot defensant la professionalitat dels equips educatius i defensant el dret a la
llibertat acadèmica en l'exercici de la professió docent.
b) Ha estat rebutjat l‟acord SEGON 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. 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 i que literalment diu:
SEGON.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a que es solidaritzi amb les escoles
i instituts i amb els docents encausats per la justícia espanyola per promoure el
debat i la reflexió crítica de l‟alumnat i que doni el suport necessari a la tasca
docent que fan els professors i les professores d‟arreu del país com els docents
de l‟INS Can Vilumara.
c) Ha estat rebutjat l‟acord TERCER 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
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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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. 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 i que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció al Consell Escolar de
l‟Hospitalet, als centres educatius de la ciutat i AMPAs, als centres investigats
pel Ministeri d‟Educació, als professors de l‟IES Can Vilumara, a Som Escola,
als serveis territorials d'ensenyament de Catalunya, a la Taula d‟Emergència
Docent, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la
Federació de Municipis de Catalunya.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA pel Ple de l’Ajuntament.
ERC, CUP-PA
Amb l‟adhesió de CiU
MOCIÓ 19.- PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS ALS PARCS I
ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a l‟acord Segon de la part dispositiva, incorporada a petició del Sr. García
Valle, portaveu del grup polític municipal de CIUTADANS, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
La neteja dels espais i la via pública és una de les principals preocupacions d‟àmbit
municipal de les veïnes de l‟Hospitalet de Llobregat, segons les diferents enquestes
sociològiques realitzades des de l‟administració local durant els últims anys.
Aquest neguit ciutadà no només es soluciona mitjançant la millora dels serveis i
recursos de neteja encarregats des de l‟Ajuntament. Una gran ciutat com és
l‟Hospitalet, amb una nombrosa i densa població d‟uns 260.000 habitants, necessita
adaptar les seves dotacions i concepció de l‟urbanisme i els seus elements
mobiliaris a les veritables i tangibles necessitats de la gent que viu al municipi.
És per això, que si es vol construir una ciutat sostenible, neta i respectuosa amb el
medi ambient, es requereix atendre també les necessitats vitals de les persones
que hi viuen. Amb aquest plantejament, la mancança d‟urinaris públics a parcs,
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zones d‟oci o d‟altres, comporta un deteriorament dels carrers i una percepció de
manca de neteja, afectant seriosament la vida als barris.
Més enllà dels edificis i equipaments municipals i centres comercials, en situacions
de necessitat fisiològica urgent, accedir a un lavabo es pot fer difícil. Aquesta
situació és especialment complicada per alguns col·lectius específics com ara les
persones grans, els infants, les dones embarassades, entre d‟altres.
Aquest servei resta moltes vegades en mans dels establiments de la restauració, de
la ciutat. A l‟Hospitalet hi ha establiments amb molt bona voluntat, però aquesta no
hauria de ser la seva tasca específica. En la majoria dels casos, però, la persona
està obligada a consumir per poder fer ús del lavabo.
A L‟Hospitalet cal una xarxa d‟urinaris que tingui en compte els hàbits socials de les
veïnes com per exemple, zones més concorregudes, nombre de gent gran, tot
garantint un fàcil accés per part dels col·lectius amb mobilitat reduïda. A més a més,
cal equipar els nous urinaris amb canviadors per a nadons.
En aquest sentit, la demanda ciutadana i la realitat d‟usos i activitat als espais
públics, fan dels parcs i zones verdes d‟esbarjo, llocs adients per a la ubicació
d‟aquest tipus de lavabos públics que millorarien la salubritat del municipi i el servei
cap a les persones.
Tal i com ja es va plantejar i aprovar, al passat Ple municipal de setembre de 2016,
la posada en marxa d‟aquest lavabos públics és ja una realitat d‟èxit contrastat a
moltes ciutats catalanes i europees, com ara París, Londres, Berga, Sabadell o
Roses, entre d‟altres.
Per tots aquests motius, l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, a proposta dels
grups municipals d‟ERC i CUP-Poble Actiu, amb l‟adhesió del grup polític municipal
de CiU, acorda:
PRIMER.- Donar prioritat i dotar de pressupost el compliment dels acords aprovats
a la „MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS A L‟HOSPITALET
DE LLOBREGAT‟, aprovada pel Ple municipal, i que són els següents:
“PRIMER.- Realitzar un breu estudi intern dels edificis municipals per
districtes, de tal manera que es triïn un mínim de dues instal·lacions adients
a cada barri per obrir a la ciutadania segon criteris de situació, accessibilitat i
horaris més amplis, els seus lavabos com urinaris de referència, lliures,
gratuïts i de fàcil accés des del carrer. Aquest estudi recollirà també les
propostes rebudes dels diferents gremis, associacions de veïns i col•lectius
diversos de la ciutat.
SEGON.- La instal·lació addicional i manteniment de lavabos públics, oberts
24 hores, de caràcter fix i gratuït a la ciutat per cobrir les necessitats de les
seves veïnes i visitants en punts crítics per les seves particularitats i gran
afluència de públic, com per exemple, a la sortida del Metro de les parades
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de Santa Eulàlia, Torrassa, Florida i Avinguda Carrilet. Aquestes noves
instal·lacions podrien ser substituïdes per altres ja existents dins les
instal·lacions municipals que puguin obrir les 24 hores i comptarien amb
espai per canviadors de nadons unisex.
TERCER.- La bona previsió i una equilibrada instal·lació de lavabos de
caràcter temporal, en casos eventuals, com són les fires, mercats, festes
majors o actes culturals amb una gran assistència de visitants.
QUART.- Garantir un bon manteniment i una bona higiene en els lavabos de
caràcter fix i temporal.
QUINQUÉ.- Donar publicitat d‟aquest servei bàsic i senyalitzar-lo a la via
pública de forma visible fent ruta de senyals des de la plaça, les parades de
transport públic o el carrer principal de referència fins als urinaris públics.
SISÈ.- Fer el trasllat dels acords a Federació d‟Associacions de Veïns de
l‟Hospitalet, al Consell de Ciutat i als Consells de Districte”.
SEGON.- Dotar de pressupost un pla d‟instal·lació de lavabos públics, de caràcter
fix i gratuït, als parcs públics i d‟altres espais verds de l‟Hospitalet de Llobregat que
es considerin més adients per a cobrir les necessitats veïnals.
TERCER.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la FAV de l‟Hospitalet, al gremi d‟hostaleria de l‟Hospitalet, a la Unió de
botiguers, a les associacions de comerciants i mercats de l‟Hospitalet i a les
associacions i casals de gent gran de l‟Hospitalet.
ERC
Amb l‟adhesió de CiU, CUP-PA
MOCIÓ 20.- PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES
D‟AGRESSIONS SEXUALS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots en contra dels representants
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del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR
NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
La sentència dictada recentment per l‟Audiència provincial de Navarra en relació al
cas conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús
sexual i no per violació pels fets que van passar durant les festes dels San
Fermines del 2016, a Pamplona.
La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat
amb prevalença i de 5 anys de llibertat vigilada després del compliment de la pena.
El tribunal no ha considerat el delicte d‟agressió sexual i obvia que es produís cap
tipus d‟intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l‟agreujant per actuació
grupal ni la vulneració de la intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses
expertes i experts jurídics l‟han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU
dones i Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d‟abús sexual dels fets
és un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa
en una posició de total desempara a totes les dones supervivents d‟aquests
delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un
missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes
agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els
estereotips de gènere influeixen en l‟anàlisi dels fets i les conclusions exposades
pels magistrats, en especial allò que s‟expressa al vot particular en què es demana
l‟absolució de tots els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit
a la llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les
dones. Aquesta sentència crea un precedent d‟impunitat i desacredita la versió de la
víctima posant al centre del debat la forma d‟actuació de la dona que pateix la
violència i no pas de les persones que l‟exerceixen.
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme
mesures de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de
gènere i la prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany
commemorem una dècada d‟ençà de l‟aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d‟abril, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista que garanteix un conjunt de drets
per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència masclista.
No és No! Cap violació és justificable o interpretable.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del grup polític municipal
d‟Esquerra Republicana de Catalunya, amb l‟adhesió dels grups polítics municipals
de CiU i CUP-PA, acorden:
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Primer. Manifestar el suport de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a les dones que són
víctimes d‟agressions sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les
violències masclistes perquè volem ser lliures, no valentes.
Tercer. Instar el Congrés dels Diputats i el Senat que a la propera revisió del Codi
Penal s‟incorpori la perspectiva de gènere per tal que s‟eviti l‟existència
d‟interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben
portant a sentències amb un clar biaix masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia
dels drets de les dones.
Cinquè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els
professionals de l‟Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a
les dones.
Sisè. Comunicar aquest acord al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l‟Hospitalet, a les entitats de dones del municipi, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, del Congrés i del Senat.
ERC
Amb l‟adhesió de CiU
MOCIÓ 21.- PER REFERMAR EL COMPROMÍS DE L‟HOSPITALET AMB LES
POLÍTIQUES LGTBI.
En els darrers anys, el marc legal en defensa dels drets de les persones Lesbianes,
Gais, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals (LGBTI) s‟ha ampliat significativament.
Aquest reconeixement legal no sempre ha anat acompanyat de la plena acceptació
social i encara ara es produeixen situacions de discriminació o violències
relacionades amb l'orientació sexual de les persones que una societat justa i
democràtica, en la que tothom té dret a desenvolupar la seva personalitat en
llibertat, ha d‟eradicar.
Actualment es mantenen diferents formes de discriminació, des de l‟explícita fins la
humiliant de considerar les persones homosexuals com a víctimes de trastorns
psicològics. A l'Hospitalet hem patit, fins fa pocs mesos, el discurs homofòbic i d'odi
de l'ex-capellà ultradretà de la parròquia de la Immaculada Concepció, al barri de
Sanfeliu. Aquestes perjudicis han estat rebatuts pels organismes internacionals. Ja
l‟any 1981 la Comissió de Qüestions Socials i de Salut del Consell d‟Europa va
demanar l‟abolició les lleis i les pràctiques contra les persones homosexuals, exigint
el respecte dels seus drets cívics i resolent que no existeix cap fonament científic
per considerar l‟homosexualitat com una malaltia. L‟any 1990 l‟OMS exclou
l‟homosexualitat de la relació de malalties i trastorns psicològics (CM-10).
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En el camp legislatiu i de recomanacions, informes i resolucions, l‟activitat dels
organismes internacionals ha estat abundant en la direcció d‟avançar en els dret de
les persones i contra l‟homofòbia i la discriminació basada en l‟orientació sexual.
L‟activitat legislativa i governamental al nostre país també ha estat significativa,
d‟uns anys ençà, en la línia de reconèixer els drets de les persones homosexuals.
Cal significar la Llei 3/2005, de 8 d‟abril, que reconeix el dret d'adopció per a les
parelles del mateix sexe; la creació del Pla Interdepartamental contra la
discriminació de les persones homosexuals i transsexual, aprovat el 5 de setembre
de 2006, el Decret 141/2007, de 26 de juny, de creació del Consell Nacional de
lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals, i la Llei 11/2014, de 10
d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. També a l'Estat
espanyol s'han fet avenços significatius, com el que va suposar l'aprovació de la
reforma del Codi Civil que possibilitava el matrimoni igualitari, malgrat la frontal
oposició del PP i Unió.
Les iniciatives institucionals tenen sentit quan s'instrumenten amb els mecanismes
necessaris perquè les mesures que es proposen afectin la vida normal de les
persones. En aquest sentit, els ajuntaments tenen un paper molt important, al ser
l'administració més propera als ciutadans i la que més pot intervenir en el aspectes
quotidians.
Des de molts ajuntaments del nostre entorn s'han impulsat de manera decidida
mesures per enfortir les polítiques LGTBI, visualitzant-ho des de regidories o àrees
específiques, elaborant plans locals, i treballant coordinadament creant la Xarxa de
Municipis LGTBI de Catalunya.
Durant aquest mandat a l‟Hospitalet s‟han fet alguns avenços, com l‟aprovació de
diferents mocions per lluitar contra la lgtbifòbia, la penjada de la bandera LGTBI al
balcó de l‟Ajuntament l‟any 2015 per primer cop, el compromís per crear un grup de
treball per institucionalitzar el 28 de juny, i l‟acord per iniciar l‟elaboració d‟un pla
local LGTBI a l‟Hospitalet.
L'any 2016 es va presentar l'estudi elaborat per l'Observatori contra l'Homofòbia en
col·laboració, sobre l'impacte del bullying per LGTBIfòbia a l'Institut Bellvitge, on
s'alertava que 8 de cada 10 alumnes del centre havien estat testimoni d'aquestes
situacions. Estudi recomana la posada en marxa d‟un mecanisme per detectar i
identificar casos de bullying.
L'Hospitalet, a proposta de l'àmbit d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, va participar en el grup de treball per l'elaboració de plans locals LGTBI
i, l‟any 2017, la Diputació de Barcelona va concedir el recurs per a l'elaboració del
pla local.
Encara queda molt per fer, i cal seguir treballant des de l‟àmbit local, col·laborant
amb altres administracions i amb la societat civil, per seguir lluitant contra la
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lgtbifòbia i impulsar des de l‟Ajuntament polítiques integrals i efectives en l‟àmbit
LGTBI.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del grup polític municipal
d‟Esquerra Republicana de Catalunya, amb l‟adhesió de CiU, acorden:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord PRIMER amb 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, 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Refermar el compromís de l'Ajuntament de l'Hospitalet en la defensa
dels drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals,
interssexuals i genderqueer, i la condemna de les actituds d'LGTBfòbia, en
qualsevol de les seves expressions.
b) Ha estat aprovat l‟acord SEGON amb 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, 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
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SEGON.- Desplegar el pla local LGTBI, quan estigui acabat, amb la participació
del conjunt d‟entitats i entorn mobilitzat.
c) Ha estat aprovat l‟acord TERCER 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 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 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Proposar la creació d'una taula sectorial en el si del Consell de
Ciutat, on participin els grups municipals, sindicats, comunitat educativa i
entitats de l'àmbit, per abordar de manera integral i transversal les polítiques
locals LGTBI.
d) Ha estat aprovat l‟acord QUART amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Impulsar un Pacte Local LGTBI per refermar el compromís de la ciutat
amb les polítiques LGTB i contra la LGTBfòbia.
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e) Ha estat aprovat l‟acord CINQUÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Realitzar una campanya comunicativa per informar de la posada en
marxa d'aquest pla local LGTB, a mitjans, entitats, centres cívics i centres
educatius.
f)

Ha estat aprovat l‟acord SISÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Crear un espai temàtic dins del web municipal, accessible de manera
destacada, que reculli un catàleg de recursos LGTBI i les adreces d'interès.

g) Ha estat aprovat l‟acord SETÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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
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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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- Obertura d‟un Servei d‟Atenció Integral (SAI), com a punt d‟atenció
especialitzada a les persones que han patit una agressió per motius d‟orientació
sexual o identitat de gènere.
h) Ha estat aprovat l‟acord VUITÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels representants del PP,
Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
VUITÈ.- Treballar per recuperar, fer valdre i restituir la memòria històrica del
moviment LGTBI, les seves lluites contra la discriminació, les seves
reivindicacions de llibertat; i també la repressió social, policial i institucional
viscuda pel col·lectiu.
i)

Ha estat aprovat l‟acord NOVÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
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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 i que literalment diu:
NOVÈ.- Comunicar l‟adopció dels presents acords al Consell de Ciutat, als
Consells de Districte, a la FAVV de l‟Hospitalet, a CC.OO i UGT de l‟Hospitalet,
al Consell Educatiu de l‟Hospitalet, a l‟Observatori contra l‟Homofòbia, a l‟àmbit
d‟Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a la Direcció General
d‟Igualtat de la Generalitat de Catalunya i a la Xarxa de Municipis LGTBI de
Catalunya.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 22 i 23, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup de Ciutadans, té la paraula.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Mire, esta moción 22 para priorizar el uso del suelo
público del ayuntamiento para equipamientos sociales, la llevamos aquí con la
noble…

Essent les 18:51 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

El Sr. Monrós parla sense micròfon.

Sí lo ha preguntado, sí.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
A ver, Miguel. Han pasado segundos.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ya estamos otra vez, venga. No pasa nada. No pasa nada.
Bueno, decía que esta moción para priorizar el uso del suelo público del
ayuntamiento para equipamientos sociales tiene la noble intención de concienciar al
gobierno, que seguro que está concienciado, pero en sus políticas no se refleja esa
conciencia, seguramente porque identificará otras prioridades, que también es
legítimo.
Mire, y lo que sí está claro y lo que sabe el gobierno es que esta ciudad es la que
tiene mayor densidad de población en Europa. Y el suelo público disponible del
municipio es muy, muy escaso. Yo esto estoy convencido que ustedes lo saben,
llevan un montón de años de gobierno, mire, desde que empezó la democracia, 40
años llevan gobernando ya.
Yo creo que han tenido tiempo de enterarse, pero da la sensación de que no lo
acaben de ver claro porque las políticas que hacen muchas veces pues son… dejan
mucho que desear en cuanto a ver que el futuro que nos espera, porque bueno hay
que orientarlo sobre todo, este bien que es muy escaso al interés general de los
ciudadanos de Hospitalet.
Y el futuro en una ciudad moderna, lo he dicho muchas veces, esta ciudad no es la
ciudad de los años cincuenta, sesenta, donde se llegaba, se construía, empezabas
ahí, pasabas por la mañana y habían construido un piso y luego venías por la tarde
mucha gente del trabajo y llevaban ya cuatro plantas, ahí venga a poner como
fuera, sin ordenamiento de ninguna clase, sin pensar en esos equipamientos, sin
tener escuelas, sin tener absolutamente nada.
Bueno, pues ya no estamos en esas, ahora estamos en un siglo donde hay que
mirar muy mucho el futuro de la ciudad, y eso requiere pensar en esos
equipamientos sociales que nos hacen falta, porque a pesar de que esta ciudad
tiene… porque estaría bueno que el gobierno después de 40 años no hubiera
hecho nada, claro que se han hecho cosas pero son insuficientes y lo que nosotros
le decimos al gobierno, conciénciense ustedes que los tiempos que vienen y sobre
todo si queremos ser una ciudad que está aquí que está en esos planes que hay de
crecimiento de esta industria que nosotros vemos que se tiene que acercar de
parques logísticos y tal, esto nos va a generar obviamente pues población, que ya
tenemos suficiente.
Pero en cualquier caso será imposible para eso y como eso se ve y el futuro viene
por ahí, pues hombre necesitamos dotar de esa infraestructura de equipamientos
sociales, lo que hemos dicho muchas veces y lo repito, porque a mí no me duelen
prendas en decir que hay guarderías, porque en las guarderías también se educa,
bueno residencias para personas mayores, y bueno, institutos públicos, secundaria,
en fin y esas… ese tejido que evidentemente está reclamando cultura pero no esta
cultura que ustedes nos quieren vender aquí de “negocios”.
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Pero miren, yo tengo la noble, lo digo de verdad, intención de intentar
concienciarlos de que por este camino no vamos bien. No se pueden seguir
cediendo espacios públicos a iniciativas privadas y además encima no generan
riqueza, porque dígame usted qué riqueza ha generado el circo del sol al
ayuntamiento, salvo gastarnos 1.250.000 euros y tener eso durante un montón de
tiempo comprometido.
Hombre, yo digo que lo regalan, quizá no sea exactamente la palabra correcta
regalarlo pero sí, oiga, lo dejan ahí con un contrato unilateral que favorece
solamente a la parte que hace negocio y nuestro ayuntamiento, nuestros vecinos
salen perdiendo porque no pueden tener y disfrutar esos espacios públicos y más
en el futuro que se nos está llegando.
Hoy las personas reclamamos cada día más, si puede ser y estamos en
condiciones, más calidad de vida, mejores servicios, mayor educación, y algo que
es sangrante en esta ciudad también, que siempre lo he dicho aquí, lo de los
mayores, que tenemos que exiliarlos, que no hay sitios, que es verdad que la
competencia no es absolutamente del ayuntamiento, pero si tenemos esos
espacios para ofrecerlos y podemos apretar por ahí, siempre será más fácil. Es
hacerlo más fácil, señores del gobierno.
Y entonces, a nosotros, hombre, cuando vemos que tenemos ejemplos
variadísimos como he dicho el circo del sol, 20.000 metros cuadrados, los juzgados
para una editorial multinacional, que podía haber sido un equipamiento perfecto,
que no es que estemos en contra de que estos señores vengan aquí, pero no a
costa de usurparnos espacios que nos van a hacer falta y que son nuestros. Oiga,
que se gasten el dinero y que compren, que seguramente habrá gente que está
dispuesta a vender. Que compren, que paguen, que hagan negocio con su dinero,
no con el dinero de los vecinos y vecinas de Hospitalet.
Y yo tengo, de verdad, la noble intención de intentar convencer a este gobierno de
que por ese camino vamos mal. Por tanto mire, y a mí me da la sensación también
que lo que pasa aquí es que estas cosas grandilocuentes atraen medios y me da la
sensación de que nuestra alcaldesa pues tiene… bueno no se harta mandando
cartas aquí, mandando cartas ahí, a ver si va a una tele, a salir en la tele porque los
grandes proyectos venden más que una pequeña cosa y en definitiva también uno
tiene la sensación que a lo mejor esa reclamación permanente de ese afán de
protagonismo en los medios obedece a ver si de alguna manera me voy
promocionando en política y voy a destinos de mayor envergadura. Esto se le hace
pequeño, estoy cansado. No sé, uno tiene la sensación de que hay un agotamiento
ya y una falta de disociación de la ciudad, de futuro y de proyecto. Porque si el
proyecto al final es traer al circo del sol, hablándonos de 250… venga, ¿a quién
quieren engañar?, 250 empleos. Y si hay alguno será precario como suele ser.
Pero en cualquier caso, si estos señores aquí no han gastado ni una peseta en la
ciudad, ni un euro, perdón, y ustedes lo venden como el negocio del siglo. No
estamos en contra del circo del sol, que quede claro, pero que no le cueste a los
ciudadanos dinero. Ustedes han puesto 1.250.000 euros por delante, han puesto
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durante muchos años un espacio público para disfrute de la ciudad a su disposición
y la fábrica Godó y Trias, más de lo mismo. Claro, es yo lo llamo multinacional
porque salta las fronteras de su país, pero claro una corporación china aquí para
que haga medicina privada. Aquí lo que queremos es medicina pública, Sr. Fran
Belver. Y si viene la privada que compre, que pague. ¿Me entiende? Y eso es lo
que le estamos diciendo y yo estoy seguro que ustedes no sé porque les han
metido esta dinámica, me da la sensación que es más una política de alcaldía que
de plan general del gobierno, por eso del proyecto de que sale que venga ahí la
tele, que me lo digan porque tal. Pues mire usted, pues está muy bien pero eso no
le conviene a la ciudad.
Y yo de verdad tengo la noble intención, de verdad, es una crítica dura, yo lo
reconozco pero es que se la he hecho tantas veces, muchas veces se la he hecho
pues sin tanta dureza pero es que como veo que siguen erre que erre, pues claro
tengo que al final pues ser más duro para ver si se conciencian.
Ya le digo que yo no digo que todo pero claro que todo lo que hayan hecho ustedes
durante 40 años ha sido malo, pero últimamente llevan ustedes unos derroteros que
no sé donde van a parar y luego nos dicen a nosotros que somos gente de
derechas y ustedes practican una política de derechas aquí pero radical, en cuanto
a lo que… sí, sí, no les quepa la menor duda, por lo menos es nuestro punto de
vista, que tenemos derecho a hacerlo, y no solamente el nuestro sino que lo
hablamos con muchos vecinos.
Mire, yo lo que quiero es concienciarlos y por favor que empiecen a preservar ese
espacio que nos queda poco, que de verdad hagan un ejercicio de pensar en los
vecinos del futuro, en nuestros nietos, en los hijos de nuestros nietos, yo ya tengo
nietos y que puedan seguir viviendo en esta ciudad con calidad de vida que ha
tenido todos los servicios que les hace falta. Nada más. Espero que hayan tomado
nota y empiecen a cambiar la dirección de sus políticas de privatizar más suelo
público. Muchas gracias.
La otra moción la desarrollará Carmen. Gracias.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Buenas tardes a todos. Ante los retos del cambio climático es importante avanzar
en un consumo energético más responsable y eficiente. De conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 235/2013, todos los edificios de nueva construcción
y los edificios existentes que sean objeto de compraventa y/o alquiler y los edificios
ocupados por una autoridad pública, con una superficie superior a 250 metros
cuadrados que son frecuentados habitualmente por el público, están obligados a
tener un certificado de eficiencia energética.
La certificación energética es el proceso por el cual se verifica la conformidad de la
calificación energética y una vez verificada esta conformidad, la administración
emite una etiqueta de eficiencia energética del edificio. Este certificado tiene una
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validez de 10 años y debe estar registrado correctamente en el registro de
certificados de cada comunidad autónoma. En este se evalúa la eficiencia
energética tanto en términos de consumo de energía como de emisiones de CO2
otorgando una calificación que va desde la A hasta la G, desde consumo energético
casi nulo a no eficientes energéticamente.
Este real decreto establece además que los edificios pertenecientes y ocupados por
las administraciones públicas, los certificados, los controles externos y la inspección
podrán realizarse por los técnicos competentes de cualquiera de los servicios de
estas administraciones públicas, por lo que digamos que tenemos los técnicos que
podrían hacerlo de una manera totalmente, o sea sin externalizarlo.
Así pues, no deberíamos quedarnos como siempre en grandes declaraciones
solemnes, en campañas periódicas de concienciación, sino que debemos dar
ejemplo y adaptar las instalaciones municipales para evitar el derroche energético.
La administración tiene que liderar este objetivo y no solo estableciendo normativas
para que recaigan en los ciudadanos, debemos predicar con el ejemplo y ser los
primeros en llevar a cabo los cambios para hacer un consumo energético más
eficiente y responsable.
Por último, el objetivo de esta moción no es simplemente obtener lo que es el
certificado energético o el sellito de la calificación energética, sino que se tomen las
actuaciones precisas para conseguir que los edificios y equipamientos puedan
acercarse, paulatinamente y progresivamente, a los objetivos de la directiva de
eficiencia energética.
Así pues, les pedimos apoyo a todos los grupos municipales para sacar adelante
esta iniciativa. Gracias.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Yo quería hacer una enmienda a esta moción, la energética, la 23. Que conste, “de
aquellos edificios que sea posible que se pueda hacer”.
En el punto tercero. Es que aquí se habla generalista. Algunos no podrán ser.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Miguel, ¿sí o no? Ya está. Si lo propone...

La Sra. Esteban, el Sr. García Valle i el Sr. Alonso parlen sense micròfon.
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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, al Sr.
Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro, i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Sí a la 22. A la 23 sí y abstención en el punto tercero.
Abstención.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. En relación a la moción 22, la moción para priorizar el uso del suelo
público del ayuntamiento a equipamientos sociales. Bueno, yo creo que es algo que
este gobierno, por mucho que se empecine el Sr. Miguel García, es algo que hace y
sigue haciendo y seguramente seguirá haciendo porque no hay otra forma en esta
ciudad de hacer equipamientos que cediendo solares de uso público que ya son
propiedad del mismo.
Usted parece, ya lo decía, quiere venir aquí a convencer al equipo de gobierno de
un discurso que ustedes ya han traído desde la campaña del 2015. Parece que
ustedes no escuchan tampoco a la otra parte cuando les explica el porqué se hacen
cosas. Quieren intentar convencernos de un montón de mentiras que dicen ustedes
respecto a la forma de cesión de esos solares. Nosotros no vamos a participar ni
vamos a alimentar su discurso. Votaremos en contra.
En la moción número 23, la moción para la obtención de certificados y mejora de la
eficiencia energética, sí que es cierto que la ley indica una serie de cumplimientos o
de requisitos en los que se está trabajando. Hace falta certificar los edificios, hay
que poner las etiquetas pertinentes en los edificios que indiquen… es algo que se
hace y se trabaja en ello.
Sí que en el discurso que tienen pasa un poco lo de siempre, este municipio a partir
de la agenda 21 y hace pues 16 años perfectamente, desde que se empezó la
agenda 21, ha trabajado siempre en el sentido de la eficiencia energética en sus
edificios, incluso hay un plan de actuación en este municipio que es el PAES, que
se realizó y que se ha desarrollado para que nuestros edificios sean más eficientes.
Es imposible que algunos edificios del ayuntamiento lleguen a una certificación A, B
o C, imposible porque hay edificios que realmente es que casi habría que
derribarlos, igual que hay residencias que habría que derribarlas casi para que eso
sea así.
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En cuanto a lo que ustedes… claro, votarles a favor una moción cuando el discurso
previo es, miren, hagan algo porque no están haciendo nada, nosotros no lo vamos
a votar a favor. Votamos en contra.

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

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, en primer lloc votarem favorablement les dues mocions.
I en segon lloc, no entenem que ha passat amb la segona ronda de les mocions
conjuntes i com que ens han deixat sense rèplica quan nosaltres érem proposants
de cinc d‟aquestes mocions, en cap moment hem dit que no volguéssim tenir un...
hem aixecat la mà els primers, hem estat aquí un momentet, se‟ns ha negat
d‟alguna manera. No sé si de manera voluntària o involuntària. Se‟ns ha negat
parlar d‟això, jo ara em dedicaré a parlar de les mocions conjuntes perquè tinc
moltes coses a dir i no les he pogut dir en el meu torn de rèplica.
Llavors, en la moció 15 que és la del professorat del Palau, crec que és interessant
que sapiguem que el 10 de maig, cinc de les nou persones, dels nou docents que
estaven denunciats, van ser arxivades les seves causes. Llavors intentem parlar
amb una mica de propietat quan parlem de possibles... que no ens haguem de
desdir en dos, tres, quatre, cinc dies o en unes setmanes, ens haguem de desdir de
les coses que diem públicament. Cinc de les nou causes ja estan arxivades des de
principis de mes.
Aquest text és un text elaborat, el text que hem presentat amb aquesta moció
conjunta i que hem presentat al Ple, era un text a proposta del professorat del propi
IES de Sant Andreu de la Barca, presentat per l‟assemblea del professorat del
Palau i la plataforma de suport a les nou persones que havien estat denunciades en
un primer moment. Per tant, és un text consensuat per elles que l‟únic que fem
nosaltres, com han fet altres grups municipals en altres municipis molt propers, com
el d‟Esplugues de Llobregat, on es va aprovar amb el vot favorable del grup
socialista, no fa gaire, aquest mateix text. El què buscàvem era el suport en part
també del govern i del Partit Socialista, com a mínim amb una abstenció.
Jo els hi he de dir que m‟ha semblat increïble, absolutament increïble que votessin
en contra d‟una moció amb acords com els que els hi llegiré ara, que és per
exemple votar en contra, perquè al final és el que ens repetim moltes vegades, al
final el que votem en aquests Plens que fem cada mes, el que votem són els acords
de les mocions, sempre ens ho diuen, això ens ho repetien durant els primers
mesos que estàvem aquí, nosaltres érem novells, ens repetien que el que es votava
era la literalitat dels acords.
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Els acords d‟aquesta moció, encara que no continguin la que Ciutadans ens ha dit
que havia d‟incloure, ells han votat en contra dels que haguéssim votat a favor si
haguéssim inclòs aquella esmena, sí? I diuen, “mostrar la solidaritat amb el
professorat i tota la comunitat educativa de l‟Institut El Palau de Sant Andreu de la
Barca, així com altres que puguin trobar-se en situacions similars”. Han votat en
contra d‟això, els dos grups. Els tres grups, bé, el que queda aquí en
descomposició.
El segon, “instar a la fiscalia que retiri les acusacions i demanar l‟immediat arxiu del
procediment judicial obert contra el professorat que el mateix dia 10 ja va arxivar
cinc d‟aquestes nou causes i d‟altres procediments judicials oberts amb la mateixa
motivació contra docents de l‟escola pública catalana”.
En tercer lloc, “reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del
nostre professorat, que es facin públiques les indagacions realitzades”, que ens
demanava el propi regidor responsable, ho deia públicament que demanava
aquestes indagacions realitzades per la inspecció educativa, “que exoneren al
professorat del Palau i es doni suport públic al professorat”.
“Reclamar de les institucions educatives i polítiques la protecció del nostre
professorat”, hi han votat en contra, han votat en contra d‟aquest punt. És
al·lucinant.
“Exigir que s‟aturi la campanya de criminalització dels docents i l‟ofensiva contra
l‟ensenyament públic català que és l‟escola de tots i totes”.
O sigui, dels un, dos, tres verbs d‟aquesta frase, de quin estan en contra? D‟exigir
que s‟aturi la campanya de la criminalització? Estan en contra? No la veuen la
criminalització? En contra de l‟ofensiva de l‟ensenyament públic català? No la veuen
aquesta ofensiva? No la veuen. Per tenir-ho clar, eh?
Sí, jo en el meu torn parlaré del que vulgui i crec, com fan altres portaveus, em
queden cinc minuts quaranta segons, aniré a poc a poc a més a més i així
exhaurirem, com fan altres portaveus habitualment, fent que nosaltres presentem
mocions a les onze trenta de cada Ple.
I l‟últim dels punts el cinquè deia, “manifestar el nostre més absolut compromís amb
la convivència i la pau entre totes les persones que viuen al nostre país, així com
també amb la resta de pobles de l‟Estat espanyol, Europa i el món”. Hi han votat en
contra, i es pot votar, que ho sàpiga tothom, es pot votar per separat, es pot votar
per separat. Hem tingut milers de discussions sobre això. Es pot votar per separat i
han votat en contra de tots i cadascun dels punts. El PSC, que a Esplugues fa uns
dies va aprovar aquest text i que a Girona es va abstenir permetent que s‟aprovés
el text, aquí ha votat en contra. Ha decidit votar en contra.
Suposem, en la línea de les últimes declaracions que està fent el PSOE, d‟aquestes
últimes declaracions que està fent a nivell estatal molt i molt i molt i molt
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democràtiques, intentant canviar la norma perquè englobi el que ara sembla que no
és delicte.
Com el que ara no... ens ha semblat que no és delicte i estem començant a
reconèixer que no és delicte, és possible que no sigui delicte el que va passar fa
sis, set mesos i que alguns polítics catalans se‟ls acusa, com és possible que no
sigui delicte, aviam si ens inventem a partir d‟ara ens inventem un nou Codi Penal
amb unes noves tipificacions penals perquè puguin englobar allò que nosaltres
sabem del cert que és delicte.
Perquè totes sabem del cert el què és un delicte. Els delictes els sabem
perfectament, el què passa és que escrits, escrits no han quedat ben escrits, no van
quedar ben redactats, llavors segurament el que haurem de fer és tornar a redactarlos perquè englobin els delictes que nosaltres sí que sabem exactament quins són.
Bé, estan anant... si van en aquesta línea, si vostès van en aquesta línea, s‟entén el
seu vot contrari a aquests cinc punts que són els punts acordats pel professorat
d‟un institut públic del Baix Llobregat, no de la Xina popular amb la que fan vostès
acords. Gràcies.
Essent les 19:06 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo també votaré a favor de les dues mocions amb el Partit Demòcrata, de
Ciutadans. I també com deia el company, jo en l‟anterior torn de rèplica jo també
m‟he quedat pensant que s‟obria el torn, de fet li havia manifestat a l‟alcaldessa
l‟oportunitat de fer-ho el que passa és...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós... No, un moment Sr. Monrós...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Que potser se m‟ha passat a mi i ho reconec...

SRA. ALCALDESSA
No, Sr. Monrós i un moment Sr. Giménez. I parem el rellotge perquè a veure...
Quan ha acabat el torn jo he preguntat si hi havia intervencions.
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El Sr. Monrós parla sense micròfon.

Doncs ha estat un error meu. Sincerament jo pensava... perquè he preguntat,
només he vist el Sr. Hermosín i el Sr. Alonso, per aquest error. He procedit a dir-li a
la Sra. Secretària el tema de la votació, crec que ha hagut temps suficient, perquè
hem estat una bona estona perquè algú de vostès haguessin dit alguna cosa i a lo
millor haguéssim reaccionat a temps.

El Sr. Monrós parla sense micròfon.

Molt bé. En tot cas, en tot cas, ho dic perquè no hi hagut en absolut cap intenció de
coartar el debat, només faltaria, perquè... i en tot cas, bé, han pogut fer... vostè ha
fet i ja ha aprofitat el temps. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
També ho faré ara. Per això volia manifestar... Aquí s‟han dit varies coses sobre les
mocions 15 i 18 de l‟escola. Em centraré en la 18.
El Sr. Miguel García apel·lava a la dignitat dels cossos policials, la Guàrdia Civil i tal
i la moció no va d‟això, la moció va d‟altres coses. Però sempre volen barrejar i
després també sempre eleva a la màxima de que presenten mocions sobre aquests
tipus.
Miri, hi ha diferents formacions polítiques que creiem oportú portar el debat a la
ciutat de l‟Hospitalet de temes tant de ciutat com de país que s‟entén que afecten a
la ciutadania també de l‟Hospitalet que forma part d‟aquest país.
Per a vostè forma part d‟una autonomia i per a nosaltres forma part d‟una república,
però en tot cas tots els ciutadans de l‟Hospitalet formen part d‟aquesta magnitud de
país o república que vostè s‟entesta a ridiculitzar quan parlem de república.
Miri, jo no cauré en el parany de ridiculitzar lo altre perquè torno a repetir, no va
d‟això. Va del que hem dit moltes vegades, de democràcia, de democràcia de
veritat, no d‟una democràcia repressiva i no d‟una dictadura jurídica, com en molts
casos vostè vol expressar.
També em sorprèn que el Partit Socialista en els acords que no transcriuré, que ha
llegit el company de la CUP, no hagin votat cap a favor i això és perquè moltes
vegades, a mi em dóna la sensació, de que hi ha una certa incomoditat en sortir a
un costat de la foto dels del 155 o en l‟altra.
Però ho torno a repetir, és el mateix, de la mateixa manera que nosaltres som
capaços de votar una sentència clarament emanada per aquest estat espanyol de
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la manada i la critiquem quan creiem que una cosa no està bé, esperem que els
altres grups quan hi ha coses que no estan bé, com tenir presos polítics, doncs
fessin el mateix.
Però veiem clarament que hi ha uns que defensem posicions que tenen una certa
lògica i altres que ho defensen només pel color polític o per la fotografia. Aquí s‟ha
dit, aquí hi ha un senyor, el líder, el teòric líder del Partit Socialista Obrer Espanyol
clarament ha dit que si no podem aconseguir les coses en funció del resultats
jurídics que tenim sobre la taula, canviem el Codi Penal i sinó els empresonem per
A busquem la fórmula de que hi continuïn per B.
A mi això em sembla d‟una tragèdia i d‟una magnitud brutal. Però en canvi sí que
ens atrevim a anar contra l‟actual president de la Generalitat de Catalunya i atacarlo visceralment però ningú diu res del que ha dit el Sr. Pedro Sánchez. Són coses
que a mi em sorprenen i em sorprenen quan parlem de l‟escola, quan aquí s‟han dit
certes coses en altres dies i les volen, bé, no les votem perquè ho portem a la
confrontació.
Miri, al final el resum curt i ras és més senzill, on no hi hauria d‟haver-hi
confrontació és en un país democràtic, en un país que després de quaranta anys de
democràcia s‟hagués aixecat amb una demanda d‟un poble en que hi havia molts
milers fins a arribar a milions de persones, s‟hagués arribat a la conclusió de que,
com s‟ha fet en altres països del món, arribar a fer un referèndum pactat i
democràtic, és a dir, posar sobre la taula la democràcia de tot un poble perquè
votessin, i perquè votessin amb unes normes, definint si hi ha un resultat o un altre
què pot passar i que la gent votés i que guanyés un o que guanyés un altre, amb la
decisió final d‟aquest referèndum sense que hi hagués una confrontació.
Però què ha passat? Que l‟Estat espanyol no entén de perdre el seu posicionament
que creu que ha de tenir i que és inexorablement tal i com ha de ser, i és a dir, com
que no penso canviar d‟opinió i com que la teva opinió no compta, no exercirem mai
aquesta democràcia i per tant no votarem mai i per tant resulta que ara la culpa de
tot el que passa és només nostra.
Doncs miri, no. Els partits independentistes no han actuat amb violència, els partits
independentistes no van arrencant res, jo mai he arrencat una bandera espanyola i
no ho faré mai. Però també tinc clar que no toleraré que mai ningú no arrenqui un
llaç groc ni ningú no faci aquestes coses. No ho faré.
En tot cas, torno a repetir, si tornem a la posició, a la primera, a la de fer les coses
democràticament i pactar un referèndum, aquesta cosa que potser la gent s‟ha
oblidat però que potser si la recordéssim i la féssim possiblement seria més fàcil
perquè a mi el que m‟agradaria és escoltar com en lloc de recriminar aquestes
mocions, algun dia alguns en presenten alguna en sentit positiu per construir
aquesta ciutat i per construir aquest país. Els que volem república, què volem?
Volem democràcia, volem construir, volem avançar, volem millorar el que tenim
perquè entenem que el que tenim està caducat, està obsolet i amb la composició
actual és difícil de recomposar-ho.
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Però no volem aniquilar ningú ni volem destruir a ningú, en canvi hi ha altres que
amb el seu posicionament, amb les seves explicacions no solament no construeixen
el seu propi país tan idealitzat com tenen, sinó que intenten sempre ridiculitzar
aquesta Ítaca que sempre van intentant ridiculitzar. Però que no es preocupin
perquè cada vegada que ho fan, ens fan més grans, ens fan més forts i ens fan més
lluitadors i més resistents i més resilents.
Perquè? Perquè hi ha una cosa que l‟independentista té i és que té una santa
paciència, que ens l‟alimenten els que ens volen reprimir democràticament i cada
vegada tenim més paciència i cada vegada parlarem més fort i cada vegada el món
parlarà més fort de nosaltres, i cada vegada nosaltres farem el mateix que sempre
hem fet, demanar democràticament el fet de poder votar en un referèndum què
volem ser el dia de demà.
I és igual que ens reprimeixin amb la policia, és igual. Som molts, som tants i cada
dia ens en fan més que en tenim per a un llarg recorregut i no és confrontació, torno
a repetir, és tan senzill com tornar al punt de partida que es va demanar el primer
dia, no demanem res molt diferent. El que passa és que hi ha alguns que intenten
embrutar aquest camí per no fer possible aquest referèndum, per no posar
democràticament les urnes i per no voler escoltar el que possiblement ja fa tempos
que saben, i és que algun dia si es vota per un sí o per un no, alguns es portarien
alguna sorpresa.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció 22, votarem a favor. Creiem que és positiu l‟actualització
d‟aquesta informació sobre el béns de domini públic i que estigui disponible a la
web per una pura qüestió de transparència.
Bé, també estem d‟acord que es prioritzi el benestar i les polítiques socials i també
som partidaris, i així ho hem defensat en altres ocasions, de la creació d‟un parc
d‟habitatge públic i arribar a aquest 15 %.
Respecte a la moció 23, també votarem afirmativament. Cal seguir avançant per
construir una ciutat cada cop més sostenible amb aquesta certificació d‟eficiència
energètica en tots els edificis municipals.
Però també som conscients que la diversitat d‟edificis i les dates de construcció
dificulten poder arribar a la situació ideal de tenir tots els edificis certificats amb la
categoria A, B o C. Malgrat tot votarem a favor perquè crec que és en el que s‟ha
d‟anar treballant per seguir avançant en aquest Hospitalet més verd i més
sostenible. Moltes gràcies.
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SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres votarem afirmativament a la 22 i a la 23 també a excepció del punt tercer
que ens abstenim.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 22, moció per prioritzar l‟ús del sòl públic de l‟Ajuntament per a
equipaments socials, la votarem a favor.
Cal remarcar que entenem la finalitat de la moció tot i que considerem que es
barregen massa conceptes diferents com són els equipaments, l‟habitatge i moltes
altres coses.
Anant per parts, des de Canviem hem denunciat la cessió d‟edificis patrimonials. El
govern del PSC renuncia a les seves responsabilitats en el sector públic i deixen
l‟impuls i la configuració de la ciutat al sector privat. Regalen patrimoni públic a
empreses privades perquè ho explotin. Tal com s‟exposa a la moció s‟ha fet a
l‟edifici dels antics jutjats cedit a Planeta, amb la fàbrica modernista de Godó i Trias
i ara es vol fer amb l‟edifici municipal de Germans Albert.
Hipotequen el patrimoni i el potencial de la ciutat a 30 anys vista sense projecte
global ni debat popular previ. En el cas dels antics jutjats, per exemple, s‟al·legava
que l‟edifici estava en molt mal estat i que tenia greus patologies que l‟Ajuntament
no podia assumir per instal·lar, per exemple, dependències municipals. Res més
allunyat de la realitat. Tal i com sospitàvem, i vam poder comprovar “in situ” durant
la visita a les obres, les patologies eren mínimes i les obres per adaptar
l‟accessibilitat eren perfectament assumibles.
Igualment es complica fer una gestió eficient de les propietats municipals quan no hi
ha un inventari clar i transparent de tots els usos concrets. És un exercici bàsic de
transparència i eficiència que no pot esperar més.
Respecte al tema de l‟habitatge, que també parlen en aquesta moció, des del nostre
grup municipal hem demanat en múltiples ocasions destinar partides a comprar sòl
urbà per poder gestionar l‟urbanisme en funció de l‟interès general, ja sigui per
esponjar barris, per crear noves zones verdes o per ampliar l‟espai públic de
qualitat.
Hem de deixar en el passat les polítiques del govern que permeten privatitzar el sòl
públic construint habitatge exclusivament de venda, que, tot i tenir algun tipus de
protecció inicial, passen al mercat privat en pocs anys. A més es construeixen nous
habitatges sense preveure ampliació dels serveis públics que ja estan saturats, com
la sanitat, l‟educació o el transport, oblidant les necessitats dels nous veïns i veïnes.
El problema de manca d‟habitatge públic de lloguer assequible influeix en les
desigualtats i en la manca d‟oportunitats i aboca a l‟exclusió social dels nostres
veïns.
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També hem de recordar que els Ajuntaments han de fer tot el possible davant de la
urgència habitacional per fer complir el dret constitucional a un habitatge digne, tot i
que no sigui competència municipal directa. Exigim al govern central del PP,
suportat per Ciutadans i al govern de la Generalitat que assumeixin d‟una vegada
les seves responsabilitats i deixin de mirar cap a un altre costat.
Ciutadans dóna suport al govern de Madrid, demanem que faci pressió allà també
per poder complir la Constitució que tant defensen. Al govern del PSC li demanem
que, tot i no ser una competència directa de l‟Ajuntament, deixin de rentar-se las
mans i de desentendre‟s del problema que tenim a la ciutat, ja que és un problema
molt greu i no podem justificar-nos en l‟inacció d‟altres administracions, que siguem
responsables.
Ja hem remarcat molts cops que el nostre referent són els ajuntaments del canvi,
de Madrid i Barcelona, que amb la seva gestió innovadora, participativa i dialogant,
han propiciat una gestió econòmica eficient, reduint el deute públic i incrementant
polítiques socials integradores sense precedents.
L'Ajuntament de Barcelona ha engegat la maquinària de fer edificis públics per tal
que el 2022 s‟arribi als 13.000 pisos públics gestionats directament per
l'Ajuntament, havent augmentat els darrers 3 anys fins als 7.500 com a mínim, fet
que hauran més que doblat el que s'ha fet en 30 o 40 anys.
Votarem a favor igualment.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 23, votarem a favor. Es una buena moción, lo que nos sonroja a la vez es
la falta de concreción que llevan leyes vigentes desde hace más de 10 años, ya
sean directivas europeas o del propio estado y que demuestran la escasa voluntad
por parte de la mayoría de las administraciones y los muchos intereses económicos
que hay de las grandes corporaciones del sector energético.
Recientemente hemos conocido como la Comisión Europea ha descartado multar a
España por la falta de concreción precisamente de medidas sobre eficiencia
energética y contra la contaminación del aire, salvada justamente por los tan
demonizados ayuntamientos de Madrid y Barcelona, aquellos que apuestan por un
lado gestionar mejor, reduciendo la deuda, por invertir más en prioridades sociales,
económicas y ambientales, como así lo atestiguan los datos sobre movilidad,
fomento de edificios sostenibles, desarrollo de comercializadoras propias, como es
el caso de Barcelona ciudad, implementando medidas de autogeneración,
mejorando los pliegos de contratación, exigiendo que la misma venga de energía
100 % renovable y tumbando en este caso por sentencia, una reclamación que
habían presentado las grandes empresas del oligopolio y con responsabilidad social
respecto a la población vulnerable.
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Hay mucho por hacer, el siguiente paso debe ser el fomento del autoconsumo en la
autogeneración. Para ello hacen falta recursos por parte de todas las
administraciones y una versión de política energética global, un plan de transición
energética es lo que necesita también este ayuntamiento, participado y dotado con
suficientes recursos. Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Respecte a la moción 22 votaremos a favor del primer
acuerdo y en contra del segundo, tercero y el cuarto. Y me explicaré.
El Sr. García, al inicio del Pleno, en los dictámenes, ya nos ha explicado su filosofía
y después nos lo ha acabado de concretar en esta moción. El Sr. García hace ruido
con el tema del Circo del Sol. El Circo del Sol se va la semana que viene y ahí
tendremos un perfecto espacio de uso ciudadano disponible, que esta era la idea y
el objetivo para el conjunto de la ciudadanía de l‟Hospitalet. Y usted pues se
encaparra en decir sus cosas, ya lo escuchamos. Da igual lo que les votemos aquí,
usted acabará explicando su libro. Yo lo entiendo, es el papel de la oposición.
Pero en cualquier caso usted comprenderá que en fin, que hay que separar un poco
el grano de la paja. Hemos votado a favor del primer acuerdo porque efectivamente,
en la web municipal hay un listado a título de inventario de unas mil propiedades en
cuanto a terrenos, equipamientos y espacios viarios, propiedades municipales que
están inventariadas.
Están en la web y están con un subtítulo y efectivamente necesita, por una cuestión
de transparencia, mucho trabajo y esto lo vamos a hacer y en eso estamos. Por lo
tanto, todo el patrimonio municipal estará en orden, vamos a trabajar en ello y será
absolutamente transparente. En cualquier caso es consultable, está en la página
web y ustedes si lo desean lo pueden ver.
En cualquier caso, cuando ustedes hablan en el acuerdo segundo sobre la
priorización hacia servicios sociales o educativos, servicios esenciales de la
ciudadanía, es lo que viene haciendo el Ayuntamiento en los últimos 40 años. Es
que todo aquello que no es competencia municipal, sin la aportación o la
colaboración municipal es imposible y esto ustedes lo saben y no cal inventar la
pólvora aquí. Parece que es más que evidente.
Hoy se ha hablado de la escuela Paco Candel aunque a ustedes parece que les
moleste que haya un acuerdo que finalmente ha firmado el ministerio de educación
para poder hacer realidad un proyecto que lleva ocho años esperando. Pero bueno,
no sé, hacen ustedes oposición de cualquier cosa si les viene bien y en este caso
valdría la pena que les recordáramos pues, por ejemplo, diez equipamientos que
están pendientes por razones de competencias en las que este ayuntamiento ha
hecho la cesión del suelo al gobierno de la Generalitat. Equipamientos educativos
como no solamente el Paco Candel o el Ernest Lluch, que por cierto usted dice que
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el Ernest Lluch es muy fácil de encontrar un solar de 5.000 metros, pues no sé,
usted hace prospecciones un poco a l‟engròs. Valdría la pena que afinara un poco.
Pero mire, le ha comentado antes el regidor de educación el Sr. Graells sobre el
nuevo instituto en la zona norte, y en este sentido ya se han puesto a disposición
dos solares o el solar de Vinyeta para la escuela bressol de Collblanc, o
equipamientos sanitarios como el CAP de Santa Eulàlia que se ha anunciado la
inversión de tres millones en esta misma semana pasada, o el solar cedido a la
Generalitat en Can Rigal, el mejor solar de Can Rigal para hacer un hospital general
que, por cierto, los gobiernos nacionalistas no han ejecutado, o el equipamiento del
CAP de Florida sud en la avenida Catalunya 92, donde se cedió el terreno para
hacer viviendas para jóvenes que están en uso y que todavía no tiene…
No, no, perdone, el equipamiento está construido y el CAP no ha sido habilitado y
ustedes no hablan de eso. Solo hablan de los chinos y del Circo del Sol y nada más
y hacen aquí, lían la troca pero no explican nada de eso, ni ponen a cada problema
en su justa dimensión y con su justa competencia. Ni nos han hablado de espacios
asistenciales como las dos residencias que en su momento se conveniaron en Sant
Josep o en Santa Eulàlia, ni nos han hablado de las viviendas de alquiler para
jóvenes, por ejemplo las de Josep Tarradellas, o no nos han hablado de las de Ca
N‟Arús que son las únicas viviendas en Cataluña para jóvenes que se han
construido en la legislatura pasada, del Parlament de Catalunya, no de este
mandato municipal. Ni nos han hablado de tantas y tantas cesiones que han hecho
posible tener una ciudad vertebrada con unos equipamientos al servicio de la
ciudadanía y ustedes se encaparran en las cesiones torticeras, buscándole los tres
pies al gato.
Insisto, nosotros en ese sentido tenemos la conciencia muy tranquila, pensamos
que lo que se ha hecho está muy bien planteado, está de acuerdo con un
planteamiento estratégico municipal y al menos tenemos un proyecto de ciudad,
otros todavía lo han de poder explicar.
Y en cuanto al tema de la vivienda, bueno aquí todo el mundo viene a pedir
viviendas. Es curioso que los grupos que apoyan al gobierno de la Generalitat no
hablen aquí de la vivienda, cuando es su competencia, su competencia estatutaria y
su competencia en la gestión cotidiana y aquí pasamos de puntillas, hablamos del
procés y cuando llega el tema este decimos, sí, sí, hay que ceder solares para
hacer viviendas de protección oficial que sean de alquiler.
Muy bien, pero aquí los dos, tres grupos que soportan al gobierno y que dan apoyo
a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña no se mojan y no se mojan porque
el tema de la vivienda es un tema en el que se habla mucho, se hace mucho ruido
pero después hay muy pocas nueces. Es evidente que hay una ley, la 18/2007, que
nos habla de la vivienda social y de la solidaridad urbana, pero en ese sentido
cumplir con un 15 % de vivienda social que son casi 16.000 viviendas es un reto,
para esta ciudad tan densa, muy complejo, muy complejo.
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En estos momentos hay 2.000 viviendas de protección oficial realizadas y
evidentemente más aquellas que son de propiedad pública, pero con eso estamos
en un 4 %, no llegamos a ese gran objetivo del 15 % y para eso hay que hacer
operaciones muy, muy complejas. Pero ustedes explican el qué pero nunca dicen el
cómo y hay que decir también el cómo y cómo se van financiar y quien las va a
hacer y de qué manera. No, no, eso hay que explicarlo y ustedes… y no digo
solamente por ustedes, el grupo de Ciutadans, el resto de grupos no lo explican.
Miren, un dato, el viernes estuvimos, que por cierto el grupo de Iniciativa-Verds
estuvo en el Área Metropolitana, estuvimos en una jornada de trabajo porque
evidentemente trabajamos con Barcelona y con los grandes municipios del área
metropolitana, de alguna manera, en estrategias comunes pero tenemos un
problema complicado que es que, una cosa es compartir la estrategia sobre el plan
estatal de la vivienda o sobre otras cuestiones y otra cosa es compartir el modelo
de gestión de viviendas del Ayuntamiento de Barcelona, que ya les decimos desde
aquí que no compartimos en absoluto, porque también mucho ruido y muy pocas
nueces. Ustedes han dado aquí unos datos que no son contrastables con nada. La
Sra. Colau no para de explicar cosas que luego no se ven.
Y en términos de Ciudadanos, y señores del PP, ustedes también tienen buena
parte de responsabilidad en el plan estatal de la vivienda. Ustedes tienen 400
millones de euros, que es la tercera parte de lo que había en 2011 cuando llegaron
al gobierno y los señores de Ciudadanos a ustedes como no les aprietan en el tema
presupuestario, pues mantienen esa cifra ridícula.
Y miren, el ayuntamiento de París pone cada año 500 millones de euros que es
más de lo que pone todo el estado español en política de plan estatal de vivienda
para toda España. Me parece que eso son maneras de hacer bastante diferentes. Y
ya… no, le digo porque en Paris gobierna el Partido Socialista. Me parece que es
de común conocimiento.
Y respecto a la cuestión de los certificados energéticos, lo han comentado también
el grupo Popular, nosotros no compartimos el acuerdo tercero y eso modifica en
gran medida la posición. Tuvimos ocasión de comentarlo el domingo, nosotros
vamos a votar en contra del punto primero, tercero y cuarto y a favor del segundo
porque en definitiva es imposible lo que ustedes plantean.
Nosotros estamos trabajando en el tema de las auditorías energéticas. Tenemos ya
bastantes edificios auditados, tenemos planes de mejora. Uno de ellos es referente
incluso al edificio de la casa consistorial, en todo caso no vamos a dar soporte al
punto 3 porque es evidente, y es evidente y se lo dije el otro día, una cosa es
redactar con buen criterio digamos o con buena lid y otra cosa es, y lo decía antes
el Sr. Giménez de la CUP-Poble Actiu, al final lo que queda es el literal del acuerdo
y en el literal del acuerdo en el punto 3, esto no es posible. Y por tanto reitero,
votaremos en contra del primer acuerdo, del tercero y del cuarto y a favor del
segundo. Muchas gracias.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Mire, acaba usted de decir que eso es imposible. Yo le diré una
cosa, imposible Sr. Castro es solo una opinión. Todo es posible cuando se quiere
trabajar. Imposible es después de muerto volver a la vida y ya veremos con el
tiempo si con las tecnologías nos hibernan y luego volvemos. Pero en cualquier
caso no hay nada imposible.
Mire, lo que sí es cierto es que yo agradezco a la oposición que somos aquí en este
Pleno, representamos al 70, casi al 70 % de los votos que no es baladí. Ustedes
ahora mismo en su votación han representado a un 30 y pico % de los votos que
obtuvieron en las municipales y aquí el resto el 70 y no hacen ni caso.
Mire, yo pretendía concienciarlos a ustedes, la oposición ha demostrado que tiene
conciencia en esa dirección y ustedes pues no, pues no, por mucho que la Sra…
nuestra ilustre Alcaldesa se ría, es la verdad, que no los hemos convencido. No
hemos podido instalar esa conciencia que se les supone a estos señores
socialistas, que yo creo que sinceramente no debían haber perdido nunca.
Mire, usted me decía que hemos hecho cosas, claro, 40 años no van a hacer nada,
estaría bueno. Si es que llevan ustedes 40 años aquí y claro que han hecho cosas
pero me está explicando lo que han… ustedes lo que han hecho. Si yo ya lo sé.
Pero no me explica y lo que yo creo que han dejado de hacer que es lo importante,
muchas cosas se han dejado de hacer.
Y no pueden seguir dejando de hacer cosas, la sociedad que tenemos en Hospitalet
reclama que hagamos cosas por ellos, que les hagamos la ciudad más amable,
más… que se pueda abordar mejor. Aquí están los de Sumem que han estado esta
tarde. Que sea inclusiva, un montón de cosas que han dicho aquí la oposición y que
hemos puesto y que ustedes como Partido Socialista que tienen esa conciencia tan
potente social, no parece ser que los convenzamos de que tienen que ir por ese
camino.
Mire, fíjese, mire, por eso hemos hecho tanto que tenemos tantas residencias para
mayores. Y es verdad que no es toda la competencia de ustedes, que hemos
puesto tantas cosas a disposición. Sr. Castro, mire, algo estaremos haciendo mal
cuando tenemos falta de equipamientos en la ciudad, pero no es el problema de las
que nos faltan ya, sino las que el futuro nos va a pedir. Y ustedes no lo visualizan
porque están, se lo digo literalmente, el Circo del Sol se va, pues no faltaba más, y
ahora se gastará usted un montón de dinero arrancando todos los pivotes que han
puesto ahí y demás.
O sea, en definitiva, gastar dinero del contribuyente. Luego no pasa nada, no se
baja el IBI, no pasa nada porque lo necesitamos. Luego presumimos encima de que
tenemos superávit, pero ¿qué es esto?, ¿pero qué superávit?, superávit debe verse
reflejado en la ciudad, en los beneficios de nuestros ciudadanos.
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Sr. Castro, mire usted, nos ha contado cosas que podemos estar de acuerdo, han
hecho cosas, ¿cómo no van a hacer, si llevan 40 años? Pero yo creo que ya parece
ser que no identifican nuevos proyectos, nuevas cosas. Por eso digo que están
agotados, por eso digo que la Sra. Marín está agotada ya, no tiene idea de la
ciudad del futuro, de la ciudad moderna, eficiente, amable, la ciudad que nuestros
ciudadanos y ciudadanas nos reclaman.
Y ustedes, pues cicateros con ella. Y identifican pues grandes proyectos que, lo
vuelvo a repetir, es que me sabe mal decirlo, mire, ya está bien, si Núria Marín está
cansada que lo diga, que lo diga de una vez, que lo diga, pero lo que se percibe es
eso. Es que además lo dicen los ciudadanos. Me preguntan, oye, nuestra alcaldesa
y tal, digo hombre, yo también puedo entenderla, 25 años ya en el gobierno es
normal. Es normal que tenga cansancio porque al final, por muchas vitaminas que
tome, pues esto… y no es fácil.
Esta ciudad no es fácil gobernarla porque tenemos un montón de problemas. Es
pequeña, estamos muy apretados y tenemos, pues bueno, lo que tenemos. Y es
verdad que hay que tener cada día, armarse de valor, salir a la calle con muchas
ganas, con mucha ilusión a luchar por los vecinos y vecinas y tras 25 años, que
seguramente en algunos años sí lo habrá hecho, pues es normal que esté agotada
y no tenga ya proyecto. Por eso esas políticas de salir en la tele, a ver si hay una
puerta giratoria.
Pero mire, delegaciones de gobierno ya tienen pocas. O sea que si usted aspira a
alguna cosa de esas, lo va a tener complicado. Siga trabajando por la ciudad, con
ilusión y con fuerza y nos va a encontrar ahí Sra. Marín porque la verdad oiga, si
usted se pone en esa dirección de lo que dice la mayoría del Pleno, que acabo de
decir aquí, por el 70 %, Sra. Marín, ya sé que su sonrisa está muy bien porque
usted además tiene una sonrisa amable, hay que reconocerlo, sale usted bien, da
bien en la tele y en las fotos. Igual por eso la llaman tanto. Y aquí también, pero otra
cosa es lo que hay detrás de la sonrisa.
Mire Sra. Marín, si está usted cansada, no pasa nada. Yo lo puedo entender y es
humano, es humano que usted se canse. 25 años es verdad que desgastan al más
fuerte, al más fuerte guerrero, lo desgastan. Y usted parece que ha perdido esa
fuerza y la ilusión que es lo peor. Y va cada día al trabajo como a cumplir una
condena, que tengo esa sensación por mucho que usted abrace a los vecinos,
porque no le queda más que hacer es, no va a hacer otra cosa.
Pues yo creo que en el fondo lo que subyace es una falta de proyecto para esta
ciudad. No visualizar el futuro de la ciudad, Sra. Marín. Y usted debe de fajarse de
verdad, renueve ilusiones y cuente con todos nosotros para ayudarle a tirar esa
ciudad, pero tiene que ser una ciudad para los vecinos y vecinas, amable, una
ciudad que no les niegue la accesibilidad, que no les niegue los solares que tienen
que tener para tener equipamientos en el futuro y que aquí puedan venir los chinos.
Estamos absolutamente de acuerdo pero no, y lo repito otra vez, a costa de lo que
tenemos en la ciudad que es el futuro de nuestros vecinos y ustedes no lo hacen.
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Y me congratulo de que la mayoría del Pleno, la mayoría de los ciudadanos
representados aquí en una expresión democrática por sus representantes, hayan
votado con conciencia social y ustedes no. Ustedes no son capaces de yo
convencerlos, probablemente no haya sabido hacerlo pero parece ser que el resto
que representa casi el 70 % de los ciudadanos, sí lo han entendido el mensaje.
De manera que Sra. Núria Marín, está usted a tiempo, retome la fuerza. Yo creo
que… yo la conocí a usted en tiempos que tenía fuerza pero la ha perdido y sobre
todo la ilusión y esa es la sensación que recibimos mucha gente. Si usted retoma
esa fuerza y es capaz de volver a ganar las elecciones, nosotros le vamos a ayudar
pero tendrá que hacer caso a la mayoría. No si usted va de Superman, usted ha
sido siempre Superman pero ahora ya se ha quedado usted, ha perdido… ¿como
se llama?, ¿la circonita esta cómo es?, kriptonita, la ha tocado y está usted un poco
como flojita.
En cualquier caso Sra. Marín, mire, no puede ser que este Pleno tenga la
conciencia social, haya votado mociones a favor que son mociones de futuro para
esta ciudad y ustedes con todo lo que presumen de que han hecho, evidentemente
algo han hecho, y no todo lo han hecho mal. Pero es que el agotamiento del
gobierno se ve en esas políticas que son incapaces de diseñar modelos y sobre
todo la conciencia social que yo no quiero dar lecciones pero en el momento hoy se
ha visto aquí Sra. Marín.
Que duro es que yo le diga esto. A pesar de que usted tiene… claro que le da igual,
le da igual la ciudad, como no le va a dar lo que yo le diga, qué más da, si estos no
tienen razón, estos son la derecha. Pero la derecha que ustedes identifican no es
verdad porque trae mociones aquí que tienen calado social y el resto de
compañeros que representan al 70 % de los vecinos de la ciudad, lo identifican y
ustedes no y eso a mí me duele porque yo vengo de esa izquierda de la que usted
estaban en cualquier momento, en muchos momentos conmigo y yo sigo
manteniendo esa conciencia por lo que veo aquí en este Pleno, y ustedes da la
sensación de que la han perdido.
Retómenla Sra. Marín, no pasa nada, retómenla y si está cansada, la ciudad pues
oiga, tome usted vitaminas hombre, póngase fuerte por la mañana, salga a la calle
diciendo esto hay que identificarlo así y tire para adelante porque sabemos que es
difícil. Ya sé que usted que yo le diga que estamos dispuestos a ayudarla siempre
que vaya en la dirección de esas políticas, ya he visto los gestos que ha hecho.
Pues no vaya usted tan ensanchada Sra. Marín.
Porque ya veremos qué pasa, porque si sigue usted por ese camino, no va a ser
nosotros, van a ser los vecinos los que la van a poner a usted a ver si encuentra la
puerta giratoria que tanto busca. Las televisiones son buenas pero cuando se
abusa de ellas al final dan la imagen, sí, sí, pero una cosa es hacerlas como… Sr.
Alcázar, una cosa es hacerlas como yo lo hacía en plan y otra cosa es como
gobierno. Es distinto. Muy bien. Encantado.
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A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno es un poco lo que ha explicado el Sr. Castro. Efectivamente, estuvimos
en esas jornadas y efectivamente el Ayuntamiento de París destina 500 millones de
euros anuales a vivienda.
Lo que se olvidaba el Sr. Pepe Castro de explicar, es que parte, una buena parte de
esos 500 millones son destinados a la compra de vivienda de segunda mano para
incrementar el parque de vivienda público de alquiler social. Una propuesta que
nuestro grupo ha llevado ya, tenía que haberse implementado en dos presupuestos
y ustedes no han querido hacer.
Tomen nota, si el Ayuntamiento de París lo hace y es efectivo, creo que el
Ayuntamiento de Hospitalet tiene la obligación de hacerlo también. Le recuerdo que
esa moción fue ganada en este Pleno con el voto en contra de ustedes.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Al Sr. García no hace falta contestarle porque él ya se pregunta y se responde.
Sobre el tema este de la vivienda concreta. Miren ustedes, París es cierto que ha
puesto 500 millones, pero también es cierto que hay una ley del estado francés que
les ha permitido eso. No obvie usted la primera parte porque sin la primera parte la
segunda es un poco complicada. Lo digo porque no solamente es una cuestión de
voluntad.
El gobierno Hollande hizo esa ley y la alcaldesa Hidalgo la ha implementado.
Entonces, expliquémoslo todo porque sino parece que también estamos aquí
inventando la pólvora.
Y mire usted, si esa jornada se hizo en el área metropolitana fue a propuesta de
este Ayuntamiento. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire Sr. García, ni la Alcaldesa ni este gobierno están
cansados, lo que están es hartos y hartos de oír según qué retóricas en este Pleno,
especialmente las que usted hace.
Y también le digo, me ha sorprendido sobremanera de que ustedes elijan el
portavoz de lo que hablaban del 70 % de los votantes y que el resto de grupos
municipales haya asentido. Pero oigan, ustedes sabrán cómo se organizan.
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Y respecto a las afirmaciones que han hecho tanto el Sr. Cristian Giménez como el
Sr. Jordi Monrós, miren ustedes, lecciones de democracia ni una, ni una. Ustedes
cuando aquí nos empaquetan dónde les da la gana con unos o con otros y nos
juntan con quien quieren, este grupo municipal y este partido se relaciona, intenta al
menos relacionarse con todo el mundo.
No hace falta que ustedes vengan a asociarnos con nadie. Nosotros nos
asociamos, pactamos, acordamos, intentamos, con el máximo de gente posible. Y
si estamos en esta situación, y especialmente usted, Sr. Monrós, es porque el
President, en aquel momento del PDECAT, fue incapaz de hacer lo que todo el
mundo pensaba que iba a hacer y que él había dicho que iba a hacer, que era el
día 27 de octubre convocar elecciones. Si él hubiera convocado elecciones nos
hubiéramos ahorrado un montón de estas cosas.
Pero él no estaba dispuesto a asumir que en aquel momento sus supuestos socios
de Esquerra Republicana le dijeran que era un traidor. A eso es a lo que no estaban
dispuestos y por no querer oír aquello estamos hoy aquí y ustedes, Junts per
Catalunya, PDECAT, Convergència, en las diferentes evoluciones, son los que nos
han traído hasta aquí por dejarse arrastrar por el grupo más minoritario del
Parlament de Catalunya, por la CUP.
Ustedes nos han traído aquí porque miren, España es el país que tiene el estado…

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. Belver, miri, jo lliçons sempre les accepto de qui me‟n pot donar. Per tant, si
algun dia me‟n dóna una de bona, jo l‟acceptaré, l‟escolto moltes vegades, sempre
l‟escolto, he après coses de vostè i en altres temes no massa, però jo estic molt
orgullós de que la meva formació política per aquests errors històrics que vostè diu,
haguem arribat a un procés de poder portar la independència sobre la taula i de
poder-la portar per votar-la.
Torno a repetir, si l‟amenaça, si algú m‟ha de venir a dir que què havíem de haver
fet el dia 27 d‟octubre, perquè ens haguessin deixat tranquils, pel resultat final de tot
el que està passant, ho veig difícil perquè les coses no van per aquí.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mirin, el PDECAT ha portat aquest país de ser l‟estat amb un estat autonòmic el
més desenvolupat de tota Europa, a la preautonomia. Ens volien portar a la
república i ens han portat a la preautonomia, amb la qual cosa no sé si mai
Catalunya serà capaç de poder tornar-los-hi i poder tornar a ser el què era i que
vostès han condemnat d‟aquesta manera.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Secretària com han quedat les mocions?

SRA. SECRETÀRIA
La número 22 ha estat aprovada íntegrament i la moció número 23 han estat
aprovats els punts 1, 2 i 4 i rebutjat el 3.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé doncs quedaria aprovada la moció 22 i els punts 1, 2 i 4 de la moció 23.
Passem a les mocions d‟Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida-AlternativaPirates.

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

MOCIÓ 22.- PARA PRIORIZAR EL USO DEL SUELO
AYUNTAMIENTO PARA EQUIPAMIENTOS SOCIALES.

PÚBLICO

DEL

ATENDIDO que, según datos del Eurostat, l‟Hospitalet de Llobregat es la ciudad
con mayor densidad de la Unión Europea, razón por la cual el suelo público
disponible en el municipio es un bien escaso que es preciso administrar con
prudencia y equidad.
VISTAS algunas de las decisiones políticas adoptadas por, o a instancia, del
Gobierno municipal en relación al destino para uso privado de bienes de dominio
público o patrimonial de este Ayuntamiento, entre las que, a modo de breve
referencia, cabe resaltar:
- Junta de Govern Local 31/2016 Ordinaria del 6 de setiembre de 2016 19
U0601/1135 se adjudicó el contrato de la concesión demanial de la finca municipal
situada en la avenida de Josep Tarradellas, núm. 171-177, para destinarlo a centro
educativo para el desarrollo de diferentes actividades formativas, de ámbito
universitario, formación profesional y continua i/o escuela de negocios, a una gran
empresa multinacional (Planeta Formación y Universidades). Recordar que el
edificio consta de 10.800 m2, y tiene capacidad para acoger a más de 3.000
alumnos.
- Arrendamiento del espacio municipal situado en Travesía industrial con Feixa
Llarga, cuya adecuación ha sido realizada a costa de las arcas municipales y su
destino supone una cesión del espacio público a una multinacional del
entretenimiento, hasta 2030.
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- La Junta de Govern Local en sesión decisoria ordinaria del día 20 de junio de
2017, aprobó un acuerdo internacional no normativo correspondiente al “protocolo
de intenciones con la agencia de medicina tradicional china del ayuntamiento de
Beijing para la localización del centro europeo de medicina tradicional china en el
recinto municipal de la antigua fábrica Godó i Trias”. Recordar que se trata de una
finca de 15.111 m2.
-El Pleno del 24 de octubre de 2017 se aprobó el Plan Especial urbanístico de un
equipamiento municipal ubicado en la antigua fábrica textil Hermanos Albert para su
mutación de dotación sociocultural a tipo docente con el fin de cederlo mediante
concesión demanial a raíz de una solicitud presentada en este Ayuntamiento por
una empresa dedicada a actividades formativas. La finca tiene 3.307 m2.
ATENDIDO que, consultados los datos obrantes en la página web del
Ayuntamiento, correspondientes a los bienes propiedad de esta Corporación y que,
en principio, debería recoger actualizados todos los bienes de dominio público,
bienes comunales y bienes patrimoniales propiedad de este Consistorio; se
constata una relación de 160 inmuebles (según relación publicada: terrenos, solares
y edificios), sin un destino concreto. A la escasa información que se facilita e
impide hacer una valoración adecuada que permita identificar la exacta naturaleza
de los bienes públicos y, por lo tanto, poder formular o proponer un destino concreto
a los mismos; hay que añadir que, habiendo comprobado aleatoriamente algunos
de dichos inmuebles, se ha constatado que sí tienen un destino concreto y que
este no consta en la relación de bienes.
VISTAS las necesidades de equipamientos para la prestación de servicios, por
parte de la Administración competente, en relación a cuestiones tan importantes y
urgentes para la ciudadanía de l‟Hospitalet como: vivienda pública para la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, guarderías,
residencias de tercera edad, etc. Y ante la perspectiva de que se prioricen, para los
bienes de dominio público o patrimonial de este Ayuntamiento, otras necesidades
diferentes a las citadas y cuyas vergonzantes carencias ya hemos puesto de
manifiesto y exigido respuestas a este Gobierno municipal en diferentes mociones
en este Plenario.
VISTO el informe de la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano
de la Generalitat sobre la construcción de la Escuela de primaria Paco Candel, en la
que se informa desfavorablemente sobre la posible construcción de un edificio de
educación secundaria, a pesar de que el planteamiento inicial era, en función de la
futura demanda, de poder ser ampliada la escuela con educación secundaria, de tal
forma que adoptaría el modelo de "instituto-escuela". La imposibilidad de esta
ampliación se debe, según indica el mismo informe, a las servidumbres existentes
en el terreno municipal escogido.
VISTA la obligación impuesta a este Consistorio por el Artículo 73 (Objetivo de
solidaridad urbana) de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la
Vivienda, en cuyos dos primeros apartados establece: “ 1. Para hacer efectivo el
derecho a la vivienda a todo el territorio de Cataluña, los municipios incluidos en
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áreas declaradas por el Plan territorial sectorial de vivienda como ámbitos de
demanda residencial fuerte y acreditada deben disponer, en el plazo de veinte
años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15%
respecto al total de viviendas principales existentes, tal y como las define el artículo
3, considerando las circunstancias propias de cada municipio y de acuerdo con el
calendario que se establezca por reglamento.
2. El crecimiento del número de viviendas establecido por el apartado 1 obtenido en
cada quinquenio mediante la nueva construcción, la rehabilitación o la adquisición
no puede ser inferior al 25% del número de viviendas que falten para llegar al
objetivo final del 15% del total de viviendas principales”.
VISTAS la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; el Decreto
Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña y el Decreto 336/1988, de 17 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Patrimonio de los Entes Locales
de Cataluña.
Por todo ello el Pleno de este Ayuntamiento, a propuesta del grupo municipal de
Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (C‟s) del Ayuntamiento de l'Hospitalet,
ACUERDA:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord PRIMERO amb 25 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‟ERCAM, 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 en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- INSTAR al Gobierno municipal a actualizar la información recogida
en la web municipal relativa a todos los bienes de dominio público, bienes
comunales y bienes patrimoniales propiedad de este Consistorio; haciendo
constar, como mínimo, su naturaleza, ubicación, destino y dimensiones.
b) Ha estat aprovat l‟acord SEGUNDO amb 14 vots a favor dels representants
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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‟ERCAM, 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 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- INSTAR al Gobierno municipal a que priorice el destino de los
bienes demaniales y patrimoniales de esta Corporación a equipamientos que
atiendan a las necesidades sociales de los vecinos de nuestra Ciudad; en
particular, vivienda de alquiler social y asequible, guarderías y residencias de
tercera edad, centros públicos de educación obligatoria, entre otros destinos de
carácter marcadamente social.
c) Ha estat aprovat l‟acord TERCERO amb 14 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 del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, 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 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
TERCERO.- INSTAR al Gobierno municipal al cumplimiento, en el término
previsto, a la obligación impuesta por la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del
Derecho a la Vivienda; y adopte las medidas necesarias para crear en nuestro
municipio un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del
15% respecto al total de viviendas principales existentes.
d) Ha estat aprovat l‟acord CUARTO amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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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‟ERCAM, 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 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
CUARTO.- Dar TRASLADO del presente acuerdo al Gobierno municipal; a las
Asociaciones de vecinos de l'Hospitalet de Llobregat, AMPAS y a los Grupos
municipales de esta Corporación.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.
MOCIÓ 23.- PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO Y MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS, LOCALES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
ATENDIDO que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 235/2013,
de 5 de abril, todos los edificios de nueva construcción y los edificios existentes que
sean objeto de compraventa o arrendamiento y los edificios ocupados por una
autoridad pública con una superficie superior a 250 m2 frecuentados habitualmente
por el público, están obligados a tener un certificado de eficiencia energética.
La certificación energética de los edificios es una exigencia derivada de las
Directivas: 2002/91/CE, de 16 de diciembre y 2010/21/UE, de 19 de mayo, relativa
a la eficiencia energética de los edificios. Ambas directivas se transponen
parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 235/2013,
de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de
eficiencia energética de edificios, tanto de nueva construcción, como existentes. El
Real Decreto entró en vigor el 14 de abril de 2013.
La certificación de eficiencia energética de un edificio, es el proceso por el cual se
verifica la conformidad de la calificación energética obtenida mediante cualquiera de
las herramientas reconocidas para obtener esta calificación. Una vez verificada esta
conformidad, la Administración emite la correspondiente etiqueta de eficiencia
energética del edificio.
Este certificado, con una validez de diez años y que se tiene que inscribir en el
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registro de certificados de eficiencia energética de cada Comunidad Autónoma,
evalúa la eficiencia energética del inmueble (edificio entero o en parte), tanto en
términos de consumo de energía como de emisiones de CO2, otorgándole una
calificación con una letra que variará de la A, para los energéticamente más
eficientes, a la G, para los menos eficientes, para consumo de energía primaria, y
otra letra para las emisiones de CO2.
ATENDIDO que, además de la información objetiva sobre las características
energéticas, el certificado deberá incluir recomendaciones para la mejora de la
eficiencia energética del inmueble. El objetivo de la medida es fomentar el ahorro y
la eficiencia.
ATENDIDO que, de conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto 235/2013, de
5 de abril: “2. Todos los edificios o partes de los mismos ocupados por las
autoridades públicas y que sean frecuentados habitualmente por el público, con una
superficie útil total superior a 250 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética
de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible”.
Se complementa esta obligación con lo establecido en Disposición Transitoria
Segunda, de la misma norma, en la que se establece: “1. Los edificios o unidades
de edificios existentes ocupados por una autoridad pública a los que se refiere el
artículo 2.1.c) del Procedimiento básico aprobado por este real decreto deberán
obtener un certificado de eficiencia energética y tendrán la obligación de
exhibir su etiqueta de eficiencia energética a partir de la fecha establecida en la
disposición transitoria primera (a partir del 1/6/2013) cuando su superficie útil total
sea superior a 500 m2 y desde el 9 de julio de 2015 cuando su superficie útil total
sea superior a 250 m2, y desde el 31 de diciembre de 2015, cuando su superficie
útil total sea superior a 250 m2 y esté en régimen de arrendamiento”.
ATENDIDO que, de conformidad con Disposición Adicional Primera, del Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril: “Para los edificios pertenecientes y ocupados por
las Administraciones Públicas… los certificados, controles externos y la inspección,
a los que se refieren los artículos 7, 8, 9 y 10 del Procedimiento básico aprobado
por el presente Real Decreto, podrán realizarse por técnicos competentes de
cualquiera de los servicios de esas Administraciones Públicas”.
ATENDIDO que, tras la inspección visual efectuada en diferentes edificios y
equipamientos municipales, este Grupo Municipal ha constatado que en ninguno de
ellos se exhibe la correspondiente etiqueta de eficiencia energética del edificio o
equipamiento.
ATENDIDO que, el objetivo de esta propuesta no es sólo que el Ayuntamiento
cumpla con la obligación legal de disponer de la certificación energética de cada
uno de los edificios, locales e instalaciones municipales; también es la de conocer
el estado de los mismos, desde la perspectiva de mejora del ahorro y la eficiencia
energética, con el objetivo de programar las actuaciones precisas, si fuera
necesario, para conseguir que los edificios y equipamientos municipales existentes,
puedan acercarse, paulatina y progresivamente, a los objetivos que la Directiva de
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Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC): los denominados edificios de
consumo energético casi nulo (EECN o nZEB Nearly Zero Energy Buildings).
Por todo ello el Pleno de este Ayuntamiento, a propuesta del grupo municipal de
Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (C‟s) del Ayuntamiento de L'Hospitalet,
ACUERDA:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord Primero amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./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‟ERCAM, 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 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Primero.- INSTAR al Gobierno municipal a cumplir con la obligación impuesta
por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, y proceder a realizar la certificación
de la eficiencia energética de cada uno de los edificios y locales de titularidad
municipal que carezcan de ella.
b) Ha estat aprovat l‟acord Segundo amb 25 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‟ERCAM, 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 en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el
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moment de la votació i que literalment diu:
Segundo.- INSTAR al órgano competente a que ordene la colocación en un
lugar suficiente visible a la entrada de cada edificio y/o local municipal, el
certificado de eficiencia energética correspondiente.
c) Ha estat rebutjat l‟acord Tercero 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 dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i 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; i amb assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
Tercero.- INSTAR al Gobierno municipal a que, una vez realizadas las
certificaciones y con los resultados obtenidos, en el caso de que fuese
necesario, establezca planes de actuación y programe la realización de los
proyectos, con los técnicos municipales de los departamentos correspondientes
y el apoyo del departamento de Sostenibilidad de AMB, para conseguir que
todos los edificios y locales de titularidad municipal existentes alcancen una
certificación energética tipo A,B (EECN) o C (Edificios o instalaciones
energéticamente eficientes).
d) Ha estat aprovat l‟acord Cuarto amb 14 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 del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, 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 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
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votació i que literalment diu:
Cuarto.- Dar TRASLADO del presente acuerdo al Gobierno municipal; al
departamento de Sostenibilidad de AMB y a los Grupos municipales de esta
Corporación.
Donada la votació per separat dels acords i renumerats els mateixos, aquesta
moció ha estat aprovada pel Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
ATENDIDO que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 235/2013,
de 5 de abril, todos los edificios de nueva construcción y los edificios existentes que
sean objeto de compraventa o arrendamiento y los edificios ocupados por una
autoridad pública con una superficie superior a 250 m2 frecuentados habitualmente
por el público, están obligados a tener un certificado de eficiencia energética.
La certificación energética de los edificios es una exigencia derivada de las
Directivas: 2002/91/CE, de 16 de diciembre y 2010/21/UE, de 19 de mayo, relativa
a la eficiencia energética de los edificios. Ambas directivas se transponen
parcialmente al ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 235/2013,
de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de
eficiencia energética de edificios, tanto de nueva construcción, como existentes. El
Real Decreto entró en vigor el 14 de abril de 2013.
La certificación de eficiencia energética de un edificio, es el proceso por el cual se
verifica la conformidad de la calificación energética obtenida mediante cualquiera de
las herramientas reconocidas para obtener esta calificación. Una vez verificada esta
conformidad, la Administración emite la correspondiente etiqueta de eficiencia
energética del edificio.
Este certificado, con una validez de diez años y que se tiene que inscribir en el
registro de certificados de eficiencia energética de cada Comunidad Autónoma,
evalúa la eficiencia energética del inmueble (edificio entero o en parte), tanto en
términos de consumo de energía como de emisiones de CO2, otorgándole una
calificación con una letra que variará de la A, para los energéticamente más
eficientes, a la G, para los menos eficientes, para consumo de energía primaria, y
otra letra para las emisiones de CO2.
ATENDIDO que, además de la información objetiva sobre las características
energéticas, el certificado deberá incluir recomendaciones para la mejora de la
eficiencia energética del inmueble. El objetivo de la medida es fomentar el ahorro y
la eficiencia.
ATENDIDO que, de conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto 235/2013, de
5 de abril: “2. Todos los edificios o partes de los mismos ocupados por las
autoridades públicas y que sean frecuentados habitualmente por el público, con una
superficie útil total superior a 250 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia energética
de forma obligatoria, en lugar destacado y bien visible”.
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Se complementa esta obligación con lo establecido en Disposición Transitoria
Segunda, de la misma norma, en la que se establece: “1. Los edificios o unidades
de edificios existentes ocupados por una autoridad pública a los que se refiere el
artículo 2.1.c) del Procedimiento básico aprobado por este real decreto deberán
obtener un certificado de eficiencia energética y tendrán la obligación de
exhibir su etiqueta de eficiencia energética a partir de la fecha establecida en la
disposición transitoria primera (a partir del 1/6/2013) cuando su superficie útil total
sea superior a 500 m2 y desde el 9 de julio de 2015 cuando su superficie útil total
sea superior a 250 m2, y desde el 31 de diciembre de 2015, cuando su superficie
útil total sea superior a 250 m2 y esté en régimen de arrendamiento”.
ATENDIDO que, de conformidad con Disposición Adicional Primera, del Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril: “Para los edificios pertenecientes y ocupados por
las Administraciones Públicas… los certificados, controles externos y la inspección,
a los que se refieren los artículos 7, 8, 9 y 10 del Procedimiento básico aprobado
por el presente Real Decreto, podrán realizarse por técnicos competentes de
cualquiera de los servicios de esas Administraciones Públicas”.
ATENDIDO que, tras la inspección visual efectuada en diferentes edificios y
equipamientos municipales, este Grupo Municipal ha constatado que en ninguno de
ellos se exhibe la correspondiente etiqueta de eficiencia energética del edificio o
equipamiento.
ATENDIDO que, el objetivo de esta propuesta no es sólo que el Ayuntamiento
cumpla con la obligación legal de disponer de la certificación energética de cada
uno de los edificios, locales e instalaciones municipales; también es la de conocer
el estado de los mismos, desde la perspectiva de mejora del ahorro y la eficiencia
energética, con el objetivo de programar las actuaciones precisas, si fuera
necesario, para conseguir que los edificios y equipamientos municipales existentes,
puedan acercarse, paulatina y progresivamente, a los objetivos que la Directiva de
Eficiencia Energética de Edificios (2010/31/EC): los denominados edificios de
consumo energético casi nulo (EECN o nZEB Nearly Zero Energy Buildings).
Por todo ello el Pleno de este Ayuntamiento, a propuesta del grupo municipal de
Ciutadans, Partido de la Ciudadanía (C‟s) del Ayuntamiento de L'Hospitalet,
ACUERDA:
Primero.- INSTAR al Gobierno municipal a cumplir con la obligación impuesta por
el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, y proceder a realizar la certificación de la
eficiencia energética de cada uno de los edificios y locales de titularidad municipal
que carezcan de ella.
Segundo.- INSTAR al órgano competente a que ordene la colocación en un lugar
suficiente visible a la entrada de cada edificio y/o local municipal, el certificado de
eficiencia energética correspondiente.
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Tercero.- Dar TRASLADO del presente acuerdo al Gobierno municipal; al
departamento de Sostenibilidad de AMB y a los Grupos municipales de esta
Corporación.
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 24,
25 i 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, comença la Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Presentaré la moció per a la millora del pont nou Gornal-Bellvitge.
En aquest moment la Sra. Carballeira dóna lectura del text de la moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte de la moció 25.
En aquest moment la Sra. González dóna lectura als aspectes essencials de la
moció.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte de la moció per la pau al Iemen, aquests conflictes llunyans tenen la
virtut de desnuar-nos davant les misèries del que són els estats i la geopolítica, i
normalment mostren també les incoherències que paga la gent, la gent normalment
més humil.
Com saben, al darrer Ple es va viure un debat agre sobre la qüestió kurda, la guerra
de Síria etc, que ens va mostrar també aquests elements. Alguns diran que això no
té a veure amb L‟Hospitalet, jo crec que sí, que té a veure amb el món en el que
habitem, no som una part que estigui al marge de tot allò que passa i succeeix aquí,
en aquest racó del Mediterrani, bé, en aquell racó, en aquest cas, de l‟Orient Mitjà. I
volem això, traslladar, aportar idees, voluntats, perquè la pau i el respecte als drets
humans prevalguin en el món en el que habitem i, com representants públics, jo
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crec que tenim aquest deure moral i ètic. Volem un món millor per nosaltres, pels
nostres fills i néts, sense guerres i amb progrés real per a tots els pobles del món.
Per tot això, tot i la complexitat de la guerra del Iemen, demanem això, que des del
Govern Central es treballi per la pau, que no es venguin armes, com diuen Amnistia
Internacional, SOS Racisme, entre d‟altres entitats, Intermón Oxfam, i que s‟ajudi
als milions de nens famèlics, ferits i malalts que no s‟ho mereixen, ni al Iemen, ni
arreu, ni a Guatemala, ni a L‟Hospitalet. Per tant, treballar per la pau i el progrés
sempre serà millor que treballar per la guerra, per la fam o la cobdícia, per tant,
demanem el suport a aquesta moció. Gràcies.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Votaré a favor de la primera, la segunda y abstención en la 26.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. A favor de la moció 24, a favor de la 26 i de la 25 a favor de
tots els punts, excepte del primer i del quart que votaré en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 24 i de la 26, sobre la 25, comentar que aquest govern
treballa a diari perquè la qualitat dels serveis que es presten a la nostra ciutadania
siguin si no d‟excel·lència, encaminats cap a ella, que cada vegada puguin anar a
millor. Per tant, votarem a favor d‟aquelles propostes, que l‟altra vegada ja vam
posar sobre la taula, que van portar a aquest Ple i vam comentar arran d‟una moció
a proposta del PDeCat, ja vam comentar quines eren les línees que estàvem
treballant amb el CatSalut per millorar l‟atenció sanitària a L‟Hospitalet, i en contra
del primer i del quart acord, perquè a dia d‟avui, aquest canvi que vostès demanen
no és garantia de millora en cap sentit, llavors, de moment, aquests acords no els
trobem necessaris. En contra del primer i del quart, i a favor dels altres. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé, en primer lloc, dir que votarem les tres a favor. En la primera tenim un dubte,
perquè sí que vam enviar una proposta d‟esmena, la setmana passada, de
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simplement incorporar una entitat en un trasllat, i ara hem mirat i no l‟hem vist en el
text i és possible que se‟ns hagi passat, era simplement...

SRA. ALCALDESSA
Si fa l‟esmena “in voce”, sí, jo crec que...

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Doncs l‟hauria d‟haver fet al principi, que és el que hem parlat abans, però...

SRA. ALCALDESSA
Bé, és igual, la podem fer.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A la 24 incorporar a l‟associació de Veïns i Veïnes Independents de Bellvitge, AVIB,
en els trasllats. Està l‟associació de Veïns, hi ha dues associacions de veïns a
Bellvitge.

SRA. ALCALDESSA
És igual, no discutim. Accepten?

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sí.

Parla la Sra. Secretària sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Que a dins dels trasllats de la número 24, estigui incorporada l‟associació de Veïns
Independents de Bellvitge. Vale?

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
AVVIB.
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SRA. ALCALDESSA
Associació de Veïns Independents de Bellvitge.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Això mateix.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, acceptada l‟esmena?

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sí.

SRA. ALCALDESSA
No hi ha cap canvi de posicionament per part dels anteriors? Doncs continuem.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Merci. Bé, en relació a la 25, poca cosa a dir, simplement que creiem que és urgent
per a moltes veïnes de L‟Hospitalet, recuperar l‟Hospital General com a centre de
referència de la ciutat. És urgent recuperar el propi Hospital General, amb el
personal retallat, amb dotacions pressupostàries adequades i amb les inversions
necessàries des de fa anys. És urgent que l‟Hospital de Bellvitge torni a ser el
centre de referència de totes les veïnes de l‟Hospitalet, mentre recuperem l‟Hospital
General de l‟Hospitalet. I per últim, però no menys important, és molt urgent
recuperar la gestió, creiem, 100% pública i directa dels CAP i del propi Hospital
General de L‟Hospitalet, que ara mateix gestiona el Consorci Sanitari Integral, i així
ens va. I fer-ho, sempre en aquests casos, amb total respecte i sense generar cap
perjudici als treballadors i treballadores de tots aquests centres sanitaris.
I en relació a la 26, per la pau al Iemen, bé, sabem de la complexitat de la situació
política i dels conflictes a l‟Orient Mitjà. Coneixem els intents de diferents potències
per aconseguir el control de la regió, dels seus recursos i de les comunicacions.
Mentrestant, les poblacions dels països de l‟àrea pateixen condicions extremes de
violències i penúries. Els nostres governs no són aliens a aquestes situacions
malgrat la llunyania. Existeix un flux continuo de trameses d‟armament des de
l‟Estat espanyol a l‟Aràbia Saudita i a d‟altres estats implicats en agressions a la
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zona, i també un suport polític i diplomàtic a aquests governs. Totes dues accions
han de ser denunciades i condemnades vigorosament. La votarem a favor, gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció número vint...votarem les tres a favor, quant a la moció per a la
millora del pont nou Gornal-Bellvitge, totalment d‟acord en què és un tema que s‟ha
d‟arreglar, amb una situació complicada.
Quant al tema de l‟hospital, és evident que, ja ho hem comentat d‟altres vegades,
crec que la ciutat de L'Hospitalet, vull dir, tal i com està en aquests moments
configurat, necessita dels dos hospitals, necessita d‟aquest hospital de la Creu
Roja, de la construcció d‟aquest nou hospital i de refermar el que tenim de Bellvitge.
Vull dir, tenim una gran població i especialment la població de la zona nord ha de
fer aquest desplaçament al Broggi. Ja vam presentar en el seu dia una moció
perquè, en tant en quant hi hagués aquest període de temps en que es pogués
construir el nou hospital, doncs la gent tingués una millor accessibilitat en aquest
hospital que s‟allunya molt del que és la ciutat i que genera molta problemàtica, no
solament entre els malalts, sinó entre les famílies que han d‟anar-hi.
I, per tant, hi votem a favor de les tres mocions.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 24 per a la millora del pont nou Gornal-Bellvitge, és obvi que la
fractura que suposen les vies del tren agreugen aquesta comunicació entre barris i
el desplaçament que han de fer els veïns. Veiem una mica ajustat els terminis de fer
el procés participat i complir-ho abans de la finalització d‟aquest mandat, donat que
estem ja al maig i en un any hi ha eleccions, però creiem que és urgent millorar la
connectivitat, la seguretat i l‟accessibilitat de la zona.
De la moció 25, sobre recuperar la gestió i l‟Hospital General, votarem a favor, la
gestió republicana, que no nacionalista, a la Generalitat, amb el conseller Comín, ha
comportat una sèrie de compromisos per apostar per la sanitat pública, per revertir
privatitzacions i inversions com les que s‟han fet en aquesta ciutat, per exemple, a
l‟Hospital de Bellvitge. El compromís també, s‟ha elaborat un pla estratègic sanitari
territorial, que inclou l‟acció de fer un nou pla director de l‟Hospitalet General de
L'Hospitalet, per definir quina actualització i renovació requereix aquest equipament,
per donar resposta a les necessitats dels veïns i fer-ho sobretot de manera
consensuada. Llavors, entenem que aquesta és la voluntat i el compromís, que és
el que demana la moció. També es contempla un pla funcional per les obres i
l‟ampliació i la reforma de l‟Hospital General de Bellvitge, a partir d‟aquest 2018 i
també es contempla en aquest pla tot el desplegament d‟obres pendents, d‟obres i
projectes pendents, com el nou CAP Florida sud, remodelació del CAP Just
Oliveres o la del de la ronda de la Torrassa. Per tant, votarem a favor de la moció,
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entenent que aquesta és la voluntat i aquest és el compromís, en el moment que
puguem recuperar el govern, desprès de la destitució del tripartit del 155.
Respecte de la moció de la pau al Iemen, òbviament votarem a favor, la principal
causa de les guerres són les armes i és una vergonya el que està fent l‟Estat
espanyol com a exportador d‟armes a zones de conflicte, així com queda acreditat,
precisament perquè les víctimes és generalment la població civil i després tenim a
un senyor que és diu Felipe de Borbó que es fa fotos amb els dictadors dels països
àrabs i fent negocis. Per tant, votarem també a favor. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
La 24 la votarem a favor, la 25 a favor i a la 26 ens abstenim.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Miren, la 24 la votaremos a favor, siempre es bueno mejorar
nuestros puentes y lo que sea mejorable en la ciudad, por lo tanto, estamos a favor
de eso.
La 25, también la vamos a votar a favor, creo que es un hospital importante y que
nos hace mucha falta y que tenemos que estar siempre por la sanidad y que aquí
tenemos al Sr. M. que es un luchador especial ahí, que está todos los días
trabajando en esos temas, porque la sanidad pública hay que defenderla desde,
vamos, en su máxima expresión, por lo tanto, que tengamos este Hospital General
aquí y que vuelva, pues siempre es bueno.
En cuanto a la moción por la paz en el Yemen, miren, esta moción, a tenor de su
título, quién va a decir que no a la paz, yo creo que todo el mundo que tenga
conciencia de lo que es una guerra y los horrores de una guerra, tiene que votar
para que desaparezca la guerra, no en el Yemen, en cualquier lugar del mundo, es
una cuestión humana, las guerras hay que luchar fervientemente para que cesen en
el mundo, tenemos un mundo que dice que estemos en paz y estamos en guerra
permanente, el mundo está en permanente guerra. Y lo que estamos viendo
últimamente con lo que está pasando en Estados Unidos y esas formas que tiene
Trump de meterse en esos jardines, yo creo que abona poco la paz mundial, al
contrario. Por lo tanto, es verdad que hay que vigilar y estar siempre ojo avizor a las
guerras y hay que votar para que acaben en el mundo entero.
Vamos a votar a favor de los puntos, de todos los puntos y le vamos a proponer,
porque es que, claro, cuando uno lee toda la moción, bueno, pues al final se da uno
cuenta de que, bueno, que aquí se criminaliza muchos estados, y seguramente una
guerra no es una cuestión de uno, siempre hay estados que, bueno, Arabia Saudí,
por ejemplo, yo le voy a decir lo que quiero que corrijan, porque es verdad que
vamos…en ese punto, estamos de acuerdo también en el tema de que no haya
venta de armas, y en este primer punto, instar al gobierno de España a que no
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venda armas a ninguna de las partes del conflicto, claro que sí, estamos de
acuerdo, en particular el estado agresor de la Arabia Saudita, y aquí, a ver, y el
resto de naciones coaligadas, a nadie, pero no en particular, por qué a unos sí y a
este en particular no, a nadie, y además, tratan como estado agresor a la Arabia
Saudita, cuando independientemente de las simpatías que nos pueda generar un
régimen u otro, tal y como lo presentan en esta moción, puede hacer pensar que la
guerra del Yemen es una guerra de conquista de Arabia Saudí, cuando se trata de
una guerra civil en la que Arabia apoya a un gobierno reconocido, de verdad que no
nos gusta en sí como guerra, sea Arabia o quien sea quien lo apoye. Así que es un
gobierno reconocido internacionalmente ¿no? y por lo que parece otros países que
nos abstenemos de señalar, otros que nos abstenemos de señalar en esta moción,
apoyan al bando sublevado.
Vamos a ver, yo si ustedes hacen esa corrección, ya les digo que aquí lo que voy a
hacer es abstenerme, pero si ustedes dicen, “en particular al estado agresor de la
Arabia Saudita y el resto de naciones coaligadas”, por qué vamos a permitir que a
los otros se les venda armas, en particular a este, por qué en particular, si esto
es…es decir, está bien, efectivamente, porque esto… ¿está de acuerdo?

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

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Entonces la votamos a favor, porque nos parece que señalar a un estado, que es
una guerra civil, para a este sí le vendemos armas, a este en particular no, pues yo
creo que no, por lo tanto, la votamos entera a favor si hacen esa rectificación.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Aceptamos la esmena “in voce”.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La enmienda es quitar, en el primer punto quitar…el conflicto, punto, donde la
coma, se acabó, ahí punto, y ya el resto no tendría que estar.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Comparto el razonamiento, no vamos de parte de nadie en el conflicto, o sea,
situamos el...
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Me daba esa sensación, pero el redactado...

SRA. ALCALDESSA
Vale, vale, vamos a ver, está muy bien que hagamos enmiendas, recuerdo que hoy
en la Junta de Portavoces todos los grupos nos hemos comprometido a que si
habían enmiendas, se hicieran al principio de la intervención. Veo Sr. Miguel García
que usted va a su rollo y que la plantea al final de la moción, cuando se han
posicionado ya todos los grupos políticos, a excepción del grupo socialista.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pero como va adelante, no perjudica tampoco en el fondo.

SRA. ALCALDESSA
No, no, si ya.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, le agradezco que haya tenido en cuenta la observación que le he hecho.
Votamos a favor entera la moción.

SRA. ALCALDESSA
¿Ya ha acabado?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
¿Perdón?

SRA. ALCALDESSA
Que si ha acabado.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí Sra. Alcaldesa.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien, pues puede apagar el micrófono. La 25, ha votado a favor toda. El grupo
socialista, empezamos por el Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. En la moción 24 votaremos favorablemente a este proceso
de identificación de esas situaciones que ustedes describen, que efectivamente la
asociación de Vecinos de Bellvitge nos ha referido en más de una ocasión y, por
tanto, intentaremos, en este mandato, dar solución a este problema, en el bien
entendido de que hay varias áreas implicadas, que está la cuestión de movilidad,
que ya la venimos trabajando también, hemos, como todos conocen, hemos
asfaltado la avenida América recientemente, y ya se ha planteado esta cuestión de
la pacificación del tráfico, pero también hemos de tener en cuenta a los vecinos del
barrio del Gornal.
En cualquier caso, una especificación, que es que no hay dos puentes, hay tres
puentes, lo digo porque nos cuidamos de que los tres estén en buenas condiciones
y no es fácil con ADIF esta cuestión. Hay tres pasarelas, una en Caterina Albert,
otra en la estación y otra en la zona del Centro Cultural, y las tres han de tener la
accesibilidad y en eso estamos trabajando. En cualquier caso, votamos
favorablemente a la moción. Gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, jo posicionaré al nostre grup a la moció 25. Dir que en la qüestió de fons estem
absolutament d‟acord, cal millorar encara més la qualitat de la sanitat pública que
rebem, però sí que no acabem d‟entendre si un instrument de gestió ha de ser
millor que l‟altre. Actualment els dos instruments que el CatSalut vehicula la seva
intervenció són públics i, en tot cas, jo crec que ha de ser un debat a tenir
posteriorment.
Respecte de les qüestions de fons que planteja la moció, sens dubte jo també fer
un comentari, la Generalitat en aquests anys, diguéssim, d‟ombra que hem tingut i
de retallades, no ha mirat i no ha retallat més en un proveïdor que a l‟altre, ha fet
una política de retallades absolutament igual en tots els instruments que tenia en
aquesta ciutat en l‟àmbit sanitari. I, en tot cas, bé, excepció feta de l‟últim govern,
però que ha apaivagat una mica aquestes retallades, sense arribar al nivell que
teníem previ al 2010, aproximadament.
I, en tot cas, respecte de la qüestió que es planteja i que per nosaltres és la
fonamental o, com a mínim, la part més important de la moció, que és la relativa al
futur, quin futur tindrà l‟Hospital General de L'Hospitalet, en aquest Ple s‟ha reiterat
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de manera, jo crec que ben clara, i tornem a insistir, aquest govern no veu la
idoneïtat que la meitat dels nostres ciutadans i ciutadanes hagin d‟anar diàriament a
un hospital que no està dins del nostre terme municipal.
I, per tant, especialment, des de l‟inici d‟aquest mandat, s‟ha traslladat aquesta
qüestió als responsables del CatSalut i de la pròpia conselleria i últimament se li
està instant a què acabin de prendre una decisió, donat que, d‟una banda la cessió
de l‟equipament, en els propers anys, pensarà i s‟han de prendre decisions. Hem
tornat a reiterar, de fet el Sr. Castro, en una moció d‟abans, també ho plantejava,
hem tornat a reiterar que aquest Ajuntament té plena disponibilitat i tota la intenció
del món de continuar reservant l‟espai de Can Rigalt per a la futura construcció del
nou Hospital de L'Hospitalet.
En tot cas, estem a l‟espera de quin...en funció segurament dels instruments de
previsió i projecció que el Sr. García, el Coque García, feia referència abans, doncs
esperem que properament el CatSalut ens pugui donar una resposta i si finalment
podem tirar endavant conjuntament la nova ubicació i el nou hospital en aquesta
ubicació de Can Rigalt. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No sé si s‟ha posicionat Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Perdoneu, votarem favorablement a tota la moció, excepte al primer i al quart acord
que votarem en contra.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa, per posicionar-nos respecte del punt número 26, per
fomentar la pau al Iemen. Començant, suposo que no va ser volgut, però és
coincidència, avui se celebra el 28è aniversari de la constitució de la República del
Iemen unificat, avui fa 28 anys que el Iemen funciona com una república sola, quan
van ajuntar la república del nord amb la república del sud, que van tenir moment
diferents en el moment de la seva constitució.
I a la moció i a l‟exposició, el Sr. Iván Nieto ho explicava perfectament, és un
conflicte ple d‟aristes, perquè, diguéssim, no són els bons i els dolents o uns que
estan allà i els altres els envaeixen, hi ha totes unes batalles tribals i, fins i tot, a
nivell intern del propi país, a partir de la constitució de la primera República del
Iemen, quan el president Saleh va cedir, per dir-ho d‟una manera eufemística, el
poder a Al-Hadi i, a partir d‟aquí, es van obrir totes les caixes dels trons, perquè
entre ells mateixos, a partir d‟aquí, es van generar tots els ais i els uís.
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Al final el que es planteja aquí, és a dir, allò és un conflicte complex, porta molts
anys, hi ha molta gent, població civil, que està patint especialment el drama del que
suposa un conflicte bèl·lic enquistat, que tothom intenta treure algun profit d‟alguna
manera o una altra, i que hi ha un tràfic i una venda d‟armes en uns països i en uns
altres, que el que fa és acunar encara més el conflicte i que de cap de les maneres
sembla que tingui una solució fàcil.
De fet, tant Nacions Unides, com Amnistia Internacional han intervingut i han
intentat mediar en aquest conflicte, no es reconeixen a les parts, tenim un conflicte
ara entre parts que curiosament el president reconegut ni tan sols hi és al país,
perquè està arriat, està a Aràbia Saudita, però teòricament encara és el president
legítim de la república, perquè no s‟ha fet la substitució.
Per tant, dintre de tot aquest maremàgnum de qüestions que envolten tot el
conflicte aquest del Iemen, el que plantegen vostès, instar al govern d‟Espanya a
què no vengui armes, a traslladar iniciatives als organismes internacionals i, en
l‟últim punt, on diuen...votarem favorablement a tota la moció, ja li avanço, diu:
“instar als organismes de cooperació i emergència de l‟Ajuntament, Generalitat i
Estat”, ja li dic que nosaltres com Ajuntament habitualment en llocs en conflicte i en
aquest cas en concret, no hi ha cap associació, cap ONG, amb la que l‟Ajuntament
tingui relació, que s‟hagi dirigit a l‟Ajuntament amb una certa solvència i capacitat
d‟intervenció en un territori i, a més a més, en un territori en conflicte armat
d‟aquestes característiques, amb la qual tinguem relació.
Malgrat això, si es dona el cas, ja sigui per la via de la cooperació internacional, ja
sigui per la via d‟ajuda humanitària, si podem col·laborar estarem encantats, hores
d‟ara de les associacions o de les ONG que habitualment operen en aquella zona i
que tinguem algun tipus de relació, està Metges sense Fronteres, però més enllà
d‟això, diguéssim, Creu Roja regular, regular actuant allà en aquell territori. Però en
qualsevol cas, votaríem favorablement a la moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno, lamentamos muchísimo que el Partido Socialista no defienda, digamos,
que la asistencia sanitaria sea 100% pública y sea gestionada 100% por el Institut
Català de la Salut, la verdad, lo lamentamos muchísimo. Posiblemente si hubiera
sido, digamos, de gestión del ICS no hubiéramos tenido que… la mitad de la
ciudadanía de Hospitalet no hubiera tenido que desplazarse al Moises Broggi que
también forma parte del Consorcio. Creemos que es un error muy grave, pero
bueno, para nosotros prima que la gestión sea 100% pública y que sea la mejor
posible para nuestros vecinos y vecinas, y lamentamos muchísimo que ustedes no
defiendan eso, lo siento mucho.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Husillos.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Quizás no me entendió bien. La gestión actualmente es 100% pública, el CSI tiene
la mayoría del órgano de gobierno es del propio CatSalut, ni siquiera a través de un
instrumento interpuesto como sería el ICS, directamente el CatSalut, además del
CatSalut, la Cruz Roja y dos ayuntamientos y un Consell Comarcal, eso es lo que
conforma actualmente el CSI. No obstante, les reitero y, bueno, y le añado quizás,
en la infinidad de conversaciones que en estos años vamos teniendo con vecinos,
con pacientes, con usuarios de la sanidad pública, yo creo que tampoco se trata de
hacer ningún ranquin y no lo voy a hacer, porque tampoco, seguramente tampoco
sería riguroso, pero le puedo asegurar que hemos tenido, pues las mismas quejas
por parte de servicios prestados y por listas de espera y por déficit de atención,
prestados en espacios y en equipamientos de un instrumento, como del otro, con lo
cual, en este caso, yo francamente, sinceramente le digo que no considero que el
operar a través de un instrumento público sea mejor o peor que el operar a través
del otro instrumento público. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, yo también Sra. González, porque a ver, creo que las cosas son como son, no
como nos gustaría que fueran, y seguramente coincidimos en muchísimos términos
en los temas de salud, pero con la contundencia que usted ha dicho que el CSI no
es público, hombre, pues en fin, será lo que será, pero es público 100%, usted ha
dicho rotundamente que el CSI no es 100% público, entonces, bueno, a mí me
gustaría que este tema se clarifique en el Pleno, el CSI, nos guste o no nos guste,
en un momento determinado alguien decidió en la Generalitat de Cataluña el
cambio de forma de llevar estos dos CAP y el Hospital General de Hospitalet.
Hombre, la información que tenemos en este Ayuntamiento es que esto se está
gestionando 100% públicamente.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Para nosotros y para el movimiento vecinal ha sido siempre una pantalla, no es
desde luego 100% público cuando siempre esa gestión está suponiendo graves
comparaciones entre trabajadores, entre personal sanitario, entre un sistema y otro,
y evidentemente, la atención también es muy diferente, no hubiéramos ido al
Moises Broggi la mitad de la población de Hospitalet si no hubiera habido un
consorcio y eso es más que evidente.

SRA. ALCALDESSA
A ver, en el tema del hospital, vamos, más de acuerdo que está el gobierno de esta
ciudad en exigir delante de la Generalitat de Cataluña que todos los ciudadanos de
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Hospitalet sean atendidos en Hospitalet, de una forma o de otra, vamos, estamos
completamente de acuerdo. Ahora bien, el tema de quién gestiona, que no es una
decisión que dependa de, por supuesto, de este Ayuntamiento, sino de la
Generalitat de Cataluña, a ver, nosotros si el modelo de gestión cambia y es el
100% en la ciudad de la otra forma, nosotros encantados de la vida, no
decimos…no es que estemos en contra, por supuesto, pero quiero que quede muy
claro que el CSI es un organismo público 100%.
Lo digo por decir las cosas, una cosa es que no nos guste, por motivos diversos, y
otra cosa es no decir la verdad, y en honor a la verdad es un organismo público
100% y si no lo es, me gustaría que, en todo caso, alguien lo demostrara, pero que
no se diga alegremente algo de lo que tenemos toda la información y es que es un
organismo público. De hecho, el Sr. Husillos está en representación del
Ayuntamiento y en ese consejo o en ese rector, todos los organismos son públicos.
No, no nos vamos a alargar más, pero quería que quedara claro, porque una cosa
es discutir algunas cosas y otra cosa es decir cosas que no son estrictamente
ciertas.
Pasamos a las mociones…, han quedado aprobadas, entiendo, las tres, por tanto,
quedarían las tres mociones presentadas por Iniciativa aprobadas y pasamos a las
tres de Esquerra Republicana de Cataluña.

Abans de donar lectura als títols de les mocions presentades pel grup polític
municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, la Sra. Secretària dóna compte de
la retirada de la moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular
inclosa en el punt número 27 de l‟ordre del dia.

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

PER LA MILLORA DEL PONT NOU GORNAL-BELLVITGE.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a l‟acord Tercer de la part dispositiva, incorporada a petició del Sr. Giménez
Márquez, portaveu del grup polític municipal de la CUP-PA, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que les vies de rodalies separen físicament els barris del Gornal i Bellvitge.
Aquesta ferida urbana es salva actualment amb l‟existència de dos ponts sobrevies.
Un pont a la vora de l‟estació de Rodalies de Bellvitge i un altre pont, més modern,
a l‟entorn del CC Bellvitge i als últims blocs del Gornal. Aquest segon pont (a partir
d‟ara pont nou), es situa al punt 41.351716, 2.114982 i comunica l‟Avinguda
América amb l‟Avinguda de Vilanova.
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Atès que aquest pont nou és molt transitat per la ciutadania. Molts veïns i veïnes del
Gornal han d‟accedir a Bellvitge per anar a les escoles, als equipaments, als serveis
i als comerços, sent el pont nou i el seu entorn un eix de comunicació important en
la interconnexió dels barris. A més aquest pont es pot considerar com a part de
camí escolar.
Atès que el soterrament de les vies fèrries R2 i R4 al seu pas per L‟Hospitalet, es
una reivindicació històrica que permetrà descongestionar el sistema de rodalies de
Barcelona, millorar la mobilitat de tota la regió metropolitana i cohesionar la ciutat,
canviant completament la seva fisonomia, guanyar nous espais per la ciutadania i
millorar la connexió entre els diferents barris.
Atès que el soterrament de les vies, de portar-se a terme, encara trigarà anys. La
seguretat, l‟accessibilitat i la comoditat dels veïns i veïnes de la nostra ciutat en la
interconnexió entre barris al pont no està resolta i pot esperar.
Atès que el pont nou té problemes de seguretat, connectivitat i accessibilitat greus
amb el seu entorn. De fet, sembla que el pont hagi caigut a l‟atzar en la seva
ubicació actual, sense que l‟entorn s‟hagi adaptat per garantir l‟optimització en
l‟accés per als vianants i les bicicletes.
Atès que manquen passos per a vianants que connectin les escales del pont amb el
barri de Bellvitge, fet que genera situacions d‟inseguretat al creuar el vianants per
zones sense regulació del trànsit i amb molt poca visibilitat. A més, aquests
itineraris naturals, però no regulats, tenen problemes d‟accessibilitat, voreres sense
rampes, aparcament de cotxes que tallen el pas, etc. La situació dels passos de
vianants cap al pont és molt precaria, obligant a recorreguts de centenars de metres
que cap vianant realitza. Calen més passos de vianants per les zones de trànsit
natural.
Atès que l‟Avinguda Amèrica a l‟alçada del pont nou és més semblant a una
autopista que no pas a un carrer de ciutat, cal pensar formules de pacificació del
trànsit rodat i de millora de l‟accés per als vianants del pont.
Atès que a l‟Avinguda de Vilanova els passos de vianants de connexió del pont nou
amb el barri tenen escassa visibilitat per als vianants i els cotxes, generant
situacions d‟inseguretat. A més el fet de que l‟avinguda sigui una gran línia recta fa
que els cotxes tendeixin a agafar velocitat, incrementant la perillositat dels
encreuaments. Les mesures de reducció de la velocitat existents actualment són
completament insuficients.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- Instar al govern municipal a l‟elaboració d‟un estudi i/o projecte, participat
amb tots els col·lectius implicats, veïns i veïnes, grups polítics i entitats, que localitzi
tots els problemes i proposi solucions òptimes per l‟accessibilitat, seguretat i
comoditat dels recorreguts de connexió amb el pont nou.
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SEGON.- Instar al govern municipal a l‟execució de les obres necessàries,
recollides al projecte del punt anterior, abans de finalitzar aquesta legislatura.
TERCER.- Donar trasllat d‟aquests acords a la a la federació d‟AAVV de
L‟Hospitalet de Llobregat, a l‟AAVV de Bellvitge, a l‟AAVV Independents de
Bellvitge, a l‟AAVV del Gornal, a la Saboga, a l‟ Associació per a la Promoció del
Transport Públic PTP, a l‟associació SUMEM.

Il·lustració 1Situació i entorn del pont nou de Bellvitge-Gornal. Els passos de
vianants, sobretot al costat de Bellvitge no comuniquen bé amb el pont.

Il·lustració 2Passos de vianants parcials, amb pivots que dificulten el pas. A la
imatge, el pas de connexió amb la rampa que barreja vianants i ciclistes.

141

Il·lustració 3 La segregació de vianants i ciclistes amb l'ampliació del pas de
vianants és fàcilment realitzable.

Il·lustració 4 Una veïna creuant per la zona natural de pas al sortir de les escales
del pont nou. A la zona ajardinada es poden veure els camins naturals resultat del
pas constant de veïns i veïnes.
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Il·lustració 5 Una veïna creuant per la zona natural de pas al sortir de les escales
del pont nou. A la zona ajardinada es poden veure els camins naturals resultat del
pas constant de veïns i veïnes.

Il·lustració 6 Pas de vianants cap a una mitjana de carretera, sense continuïtat cap
al pont. La mitgera no compleix cap requisit d'accessibilitat.
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Il·lustració 7 Escassa visibilitat als passos de vianants de Gornal. La ciutadania ha
d'avançar fins a la meitat de la calçada per veure si aproximen els cotxes.

Il·lustració 8 El pas de vianants a la sortida directa de la rotonda és perillosa per
manca de visibilitat i per la velocitat dels cotxes.
MOCIÓ 25.- PER RECUPERAR LA GESTIÓ PER L‟ICS DE L‟ATENCIÓ
PRIMÀRIA DE SALUT I L‟HOSPITALET GENERAL I PEL RETORN DE
L‟HOSPITAL GENERAL COM A CENTRE DE REFERÈNCIA AL „HOSPITALET
DE LLOBREGAT.
L‟anomenat Hospital de la Creu Roja de L‟Hospitalet es va inaugurar en 1971 per
donar assistència sanitària a la nostra ciutat. En 1991 es constitueix un acord entre
Creu Roja Espanyola i la Generalitat de Catalunya, el Consorci per la Gestió de
L‟Hospital de la Creu Roja amb participació majoritària de la Generalitat de
Catalunya.
L‟any 2002 es va aprovar una última modificació dels Estatuts del Consorci que va
passar a denominar-se Consorci Sanitari Integral i el Centre hospitalari Hospital
General de L‟Hospitalet.
Aquesta nova situació va afectar directament als ambulatoris de Collblanc i La
Torrassa que passaven a ser gestionats per l‟esmentat consorci, fet que va generar
rebuig i alarma a amplis sectors socials, que consideraven que es canviava a un
model de gestió amb criteris empresarials que comportava reducció del personal
d‟atenció sanitària i un empitjorament en la qualitat de l‟assistència de les persones
usuàries.
Van ser nombroses les mobilitzacions ciutadanes convocades pel Moviment Veïnal,
la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de L‟Hospitalet i personal sanitari
dels centres afectats. La més multitudinària la manifestació des del barri de
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Collblanc fins al Departament de Sanitat exigint la gestió exclusiva de l‟atenció
primària per part de l‟ICS (Institut Català de Salut). Aquestes mobilitzacions van
rebre suport majoritari dels grups municipals amb l‟aprovació d‟una moció al Ple de
Juny de 2002 que assolia les demandes de la ciutadania i dels treballadors i
treballadores.
Malauradament el temps ha donat la raó a les mobilitzacions de veïns i veïnes i
personal laboral sanitari. Tant en la gestió dels ambulatoris com en la de l‟Hospital
General han primat les retallades en personal minvant considerablement la qualitat
del servei, amb llargues llistes d‟espera a l‟atenció primària i en atenció hospitalària.
L‟any 2006 un projecte per traslladar l‟Hospital General a un nou edifici en terrenys
de Can Rigal va generar esperança de recuperar la gestió en la xarxa de l‟ICS i
millorar les condicions laborals i l‟atenció als usuaris. Un projecte que va quedar en
no res. El canvi de govern en la Generalitat va precipitar un seguit de decisions que
van empitjorar la situació de l‟atenció sanitària en general i especialment a la zona
Nord. L‟Hospital General va ser progressivament desmantellat, reduït a
intervencions sense hospitalització o per a malalties de curta estada i més de la
meitat de la població de la nostra ciutat obligada a desplaçar-se al centre designat
de referència l‟Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí. Un hospital destinat a
atendre la població del Baix Llobregat, desbordat en assolir l‟atenció de 150.000
pacients més, derivats de L‟Hospitalet de Llobregat.
Atès que la sanitat pública és un servei públic bàsic i irrenunciable adreçat al
conjunt de la ciutadania.
Atès que resulta incomprensible que la segona ciutat de Catalunya tingui com
Hospital de referència un centre en altre municipi i que part de l‟assistència
d‟atenció primària no sigui de gestió de l‟ICS (Institut Català de Salut).
Atès que el moviment veïnal de L‟Hospitalet continua mobilitzant-se en defensa del
sistema públic de salut, reclamant les millores necessàries en infraestructures i en
personal sanitari perquè aquest servei sigui públic universal i de qualitat.
El Ple, a proposta del Grup Polític Municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord PRIMER amb 14 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 del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, 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
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Hermosín; i 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
recuperar la gestió de l‟ICS (Institut Català de Salut) de l‟Hospital General de
L‟Hospitalet.
b) S‟aprova per unanimitat l‟acord SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
realitzar les millores necessàries en infraestructures i en personal sanitari, tant
en l‟edifici actual o en un altre de nova construcció, perquè l‟Hospital General
torni a ser l‟hospital de referència a la ciutat de L‟Hospitalet.
c) S‟aprova per unanimitat l‟acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
realitzar les millores necessàries en infraestructures i en personal sanitari a
l‟Hospital de Bellvitge per designar-lo com hospital de referència de tota la
població de L‟Hospitalet de Llobregat fins a l‟adequació de l‟Hospital General
com a centre de referència de la Zona Nord.
d) Ha estat aprovat l‟acord QUART amb 14 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 del PP, Sr./Sra.
Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERCAM, 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 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
QUART.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
recuperar la gestió per l‟ICS (Institut Català de Salut) de totes les Àrees
Bàsiques de Salut i Centres d‟atenció primària de la ciutat de L‟Hospitalet de
Llobregat.

146

e) S‟aprova per unanimitat l‟acord CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
realitzar les millores necessàries en infraestructures i en personal sanitari de les
Àrees Bàsiques de Salut i Centres d‟atenció primària de la ciutat i assolir la
qualitat en el servei que mereixen els nostres veïns i veïnes.
f)

S‟aprova per unanimitat l‟acord SISÈ, que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat d‟aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, a l‟Institut Català de la Salut, al Consorci Sanitari Integral de
L‟Hospitalet, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Federació d‟Associacions de Veïns de L‟Hospitalet, a les centrals sindicals de
L‟Hospitalet.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament.

MOCIÓ 26.-

PER LA PAU AL IEMEN.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” a l‟acord Primer de la part dispositiva, incorporada a petició del Sr. García
Valle, portaveu del grup polític municipal de CIUTADANS, i sotmesa a votació
s'aprova amb 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, 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; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; i amb 3 vots d‟abstenció dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i
del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que la Guerra Civil del 2014 no ha sorgit de sobte. Ni és conseqüència de la
presa de la capital, Sanà, pels huzíes, ni de les revolucions àrabs. Que la no
resolució i nefasta gestió dels conflictes armats i tribals, i les ingerències històriques
de països com Egipte, Aràbia Saudita i Gran Bretanya, sobretot, han creat un mapa
molt complicat. I que el 1990, es va unificar la República Àrab del Iemen o Iemen
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del Nord amb la República Popular del Iemen o Iemen del Sud, va albirar una
possibilitat per la reconciliació i el progrés del conjunt del país.
Atesa la convulsa història de el Iemen, on el Nord va aconseguir la independència
el 1918 amb la partició de l'Imperi Otomà i va ser objecte després del domini de
nacionalistes (defensats per l'Aràbia Saudita) i republicans (defensats per l'Egipte
de Nasser). Per la seva banda, el Iemen del Sud va formar part del protectorat
britànic fins a 1967 i es va constituir com l'únic Estat àrab comunista a partir de
1969. Als 70, es van aguditzar els enfrontaments entre els dos estats, el que va
generar dues guerres civils el 1972 i 1979. Després de la reunificació, el 1990, la
convivència no va ser fàcil i va donar lloc a una nova guerra civil el 1994 en què el
nord va imposar la seva hegemonia.
Atès que al país ha imperat des de sempre una estructura tribal, sobretot al nord, on
es troben les dues tribus més importants. Milers de persones segueixen respectant
l'opinió dels xeics o caps de les tribus, els quals poden arribar a legitimar o no
opcions de govern. Com va ser el cas de Saleh (també zaydí), que va ser recolzat
pels huzíes quan va ser elegit president de la República Àrab del Iemen en els anys
70. La idea d'un Estat central és recent i aliena al cos polític i social del país.
Ates que amb motiu de les revolucions àrabs, els iemenites es van rebel·lar contra
el règim corrupte del president Ali Abdullah Saleh a través de manifestacions
pacífiques reprimides violentament pel govern. El 2012, es va destituir Saleh i va
assumir la presidència Abd Rabbuh Mansur al-Hadi després d'un referèndum.
En aquest context, els rebels huzíes van conquerir la capital de Sanà enmig de les
protestes de la població contra l'alça de la gasolina. El 2015, van dissoldre el
Parlament i Hadi es va veure obligat a renunciar al seu càrrec, encara que més tard
va aconseguir fugir a Aden i va revocar la seva renúncia. Els separatistes del sud i
les forces lleials a Hadi, amb seu a Aden, es van enfrontar amb els huzíes, lleials a
Saleh. Així va començar la darrera Guerra Civil.
Atès que el març del 2015, després de la presa dels huzíes de les ciutats de Taiz i
Moka i la fugida de Hadi del país, una coalició internacional guiada per l'Aràbia
Saudita va llançar operacions militars aèries per restaurar el govern de Hadi. Els
Estats Units van prestar el seu suport logístic per a la campanya. De nou Aràbia
Saudita intervé en els conflictes d'Orient recolzada pels EUA, donant suport a grups
yihadistes i salafistes, com Al Queada i ISIS, els grans beneficiats d'aquesta il·legal
intervenció. Sobre el terreny, cap victòria militar i si innumerables casos de violació
dels DDHH i crims de guerra, de lesa la Humanitat (bombardejant hospitals,
col·legis i zones residencials densament poblades, matant a centenars d'infants,
dones i gent gran -fins i tot en funerals i bodes, provocant centenars de morts per
l'aviació saudita-) que han de ser investigats. La població civil viu extremes
necessitats i penúries agreujades pel bloqueig que realitza Aràbia Saudí i els seus
aliats per terra, mar i aire, que coincideix amb l'embargament i l'apagada mediàtica
del conflicte imposat per Riad i els seus aliats occidentals.
Atès el demolidor silenci de l'Unió Europea, que creu que no té gens d'interés
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directe sobre el conflicte, sense entendre que un allargament i acarnissament del
conflicte, a banda del deure ètic i moral de defensa dels DDHH, que tantes vegades
enarbola l'UE (quan interessa, clar), suposarà més refugiats i més dolors al Mare
Nostrum, i d'altre, que grups terroristes jihadistes puguin oferir una "sortida" a
sectors de la població atemorida i sotmesa.
Atès que el conflicte armat s'ha reprès amb força inusitada amb un augment
considerable de víctimes entre els civils en les últimes setmanes. Segons Nacions
Unides, han mort al voltant de 12.000 persones des que va començar la guerra, la
major part civils, i d'ells, uns 5.000 són infants. Altres fonts parlen de 25.000 morts.
D'una població de 26 milions de persones, 22 milions necessiten ajuda humanitària,
i 7 milions en depenen en exclusivitat. Es considera ja el drama humanitari més
gran del planeta, per davant ja de la guerra de Síria.
Ates l'informe d'Amnistia Internacional que ha documentat desenes d'accions
militars, que posen de manifest com totes les parts en el conflicte han comès
violacions greus de drets humans i del dret internacional humanitari, inclosos crims
de guerra, però destacant 36 atacs aeris en sis governacions (Sanà, Saada,
Hayyah, Al Hudayda, Taiz i Lahij) per part de la coalició dirigida per Aràbia Saudita,
que van violar el dret internacional humanitari -les normes que s'apliquen durant els
conflictes, també conegudes com a "lleis de la guerra" - i van causar la mort de 513
civils (d'ells, almenys 157 nens i nenes) i ferides a 379. Alguns d'aquests atacs
semblen haver estat dirigits deliberadament contra civils i béns de caràcter civil com
hospitals, escoles, mercats i mesquites, per la qual cosa podrien constituir crims de
guerra.
Segons el mateix informe, la coalició encapçalada per l'Aràbia Saudita ha emprat
bombes de dispersió, armes explosives letals l'ús està prohibit pel dret
internacional. En ser llançades, aquestes armes alliberen desenes -de vegades
centenars- de "mini bombes" que sovint queden sense explotar i poden causar
terribles ferides molt després de l'atac. Amnistia Internacional ha documentat l'ús
per part de la coalició d'almenys quatre tipus de bombes de dispersió, inclosos
models fabricats a Brasil, Estats Units i Regne Unit.
Amnistia Internacional ha investigat també 30 atacs terrestres a Aden i Taiz -duts a
terme per forces tant favorables com hostils als huzíes- en què no es va distingir
entre combatents i població civil, i en què van morir almenys 68 civils, la majoria
dels quals eren dones, nens i nenes. Combatents de tots dos bàndols han emprat
armes de poca precisió, com foc d'artilleria i morter o coets Grad, en àrees civils
densament poblades. També han operat en zones residencials, llançant atacs des
d'habitatges, escoles i hospitals, o en els seus voltants. Tots aquests atacs són
violacions greus del dret internacional humanitari i podrien constituir crims de
guerra. En Sanà i altres zones sota el seu control, els huzíes i els seus aliats
continuen detenint arbitràriament a persones, sotmetent a moltes a desaparició
forçada i imposant condemnes a mort després de judicis flagrantment injustos.
Entre els afectats per aquestes mesures hi ha persones l'únic "delicte" ha estat
exercir el seu dret a la llibertat d'expressió, com a periodistes, persones crítiques i
membres de la minoritària comunitat bahai. Per la seva banda, les forces contràries
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als huzíes i aliades al president Hadi i a la coalició també han dut a terme una
campanya d'intimidació i fustigació contra el personal hospitalari de Taiz, i estan
posant en perill a la població civil en haver apostat a combatents o establert
posicions militars a prop de centres mèdics.
Atès la denúncia feta des d'Intermón Oxfam que situa la venda d'armes espanyoles
a l'Aràbia Saudita, contribuint a perpetuar el conflicte en compte de destinar aquest
fons a ajuda humanitària o aixecar l'embargament que pateixen ports i aeroports
imenites. Espanya va autoritzar 202 llicències d'exportació d'armes a l'Aràbia
Saudita, Bahrain, Egipte, Emirats Àrabs Units, Jordània, Kuwait, el Marroc i Qatar.
D'acord amb la informació facilitada per Intermón, la xifra d'exportacions d'armes a
la coalició saudita és gairebé mil vegades més gran que la destinada a ajuda
humanitària al Iemen des de l'inici del conflicte, que ascendia a 1,3 milions d'euros
fins a desembre de 2017.
Atès que diversos d'aquests països són estats part en el Tractat sobre el Comerç
d'Armes, l'objectiu és "reduir el sofriment humà" i que prohibeix les transferències
d'armes si existeix un alt risc que siguin utilitzades per cometre violacions greus del
dret internacional.
Atès que Amnistia Internacional insta tots els Estats que garanteixin que no se
subministra a cap de les parts en conflicte al Iemen -directament o indirectamentarmes, municions, equips militars o tecnologia que es puguin utilitzar en el conflicte
fins que cessin aquestes greus violacions. Això s'aplica també al suport logístic i
econòmic a aquestes transferències.
Atès que l'ambaixadora de la Unió Europea per al Iemen, l'espanyola Antonia Calvo
Porta, i l'enviat especial de NNUU, el britànic Martin Griffiths, encarregat de tractar
de mediar per posar fi al conflicte al país, han fet alguns pasos, tot i els
bombardejos de Arabia Saudita.
Atès que sabem que no s'assisteix a un conflicte únic, i s'entrecreuen lluites pels
poders regionals, locals i internacionals, conseqüència, tant d'esdeveniments
recents, com del passat. Pero reconiexent que el present i futur del Iemen pertany
al seu poble, i la Comunitat Internacional, en particular les NNUU i l'antiga metropoli
tenen una responsabilitat moral i històrica d'ajudar al respecte del DDHH i retornar a
escenaris de pau i progrés, també en aquest racó del Golf Persic, tant lluny i tan a
prop de casa nostra.
Per tot això, el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates-E, proposa els següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a què no vengui armes a cap de les parts en
conflicte.
SEGON.- Instar al Govern d'Espanya a traslladar iniciatives als diversos
organismes internacionals (UE, NNUU, Foro Mediterráneo, OCDE, etc.) i altres
actors privats amb capacitat per intervenir-hi, a impulsar totes les iniciatives
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necessàries per aconseguir una treva duradora, que permeti atendre de manera
urgent a la població civil, que suposi la fi de les ingerències de les nacions que
actualment i participen i que s'estableixin canals i actors facilitadors de la
reconciliació nacional.
TERCER.- Instar als organismes de cooperació i emergència de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, la Generalitat, l'Estat i altres entitats públiques, a què incrementin les
partides d'ajuda humanitària a aquesta regió en conflicte i que apostin per altres
fórmules de cooperació per la reconstrucció del país.
QUART.- Donar trasllat al Ministeri d'Assumptes Exteriors, al Departament d‟Afers i
Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat, a Amnistia
Internacional-España, Creu Roja-España i al CEAR (Comissió Espanyola d'Ajuda
als Refugiats).
PARTIT POPULAR
MOCIÓ 27.- PARA LA ADECUACIÓN DEL SOLAR SITUADO ENTRE LAS
CALLES TORNS Y VALLPARDA.
(VA SER RETIRADA DE L‟ORDRE DEL DIA)

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 28, 29 i 30, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d‟Esquerra Republicana. Hi ha esmenes? exacte, sí? doncs vinga.
Comencem pel Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a la 29 demanar com un acord més, demanar a la pròpia Generalitat i a la seva
part executòria que seria la Direcció General d‟Energia i Mines, que darà potestat
segons recull la Llei del mercat elèctric que actuï també com distribuïdora o
comercialitzadora, val? perquè potser l‟ajuntament, correcte, té un marc legal, però
qui té la potestat legal és la Direcció General d‟Indústria i Mines, val?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, accepta l‟esmena?
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
I, en tot cas...

SRA. ALCALDESSA
Una altra? Bé, esperi un moment, un segon, perquè aquesta és una, aquesta
s‟accepta o no?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Vale, no, no la dije.

SRA. ALCALDESSA
Anem esbrinant esmena a esmena, aquesta l‟accepta o no?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
És a dir, la Generalitat té mecanismes també, o sigui...,

SRA. ALCALDESSA
Segona esmena.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Diferenciem empresa distribuïdora, perquè parleu de subministradora i s‟ha
diferenciat distribuïdora que és qui realment regula, té el control de la xarxa, que en
aquest cas és Endesa Distribuidora, llum i gas natural, en gas, d‟acord? ho posem
una mica tot en el mateix sac i no és igual, distribuïdora de comercialitzadores, qui
talla al final són les empreses distribuïdores, que és Endesa Distribuïdora i Gas
Natural. La comercialitzadora envia l‟ordre i després són les distribuïdores qui
deixen...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Nieto, fa l‟esmena concreta? perquè no, és que sinó...
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En tot cas, o incorporar o clarificar el concepte, empreses comercialitzadores i
distribuïdores, per englobar-ho tot i ....

SRA. ALCALDESSA
Accepta l‟esmena? Sí? Molt bé, doncs, queden acceptades les dues que ha
presentat el Sr. Nieto.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS
En relación con la moción número 29, el primer apartado era modificarlo, porque
desde una perspectiva jurídica no se sostiene de ninguna de las maneras, no es por
nada más, no es ninguna crítica política en absoluto, es todo lo contrario, sería
poner “instar al gobierno municipal”, bueno, “instar al govern municipal a exigir el
compliment de l‟establert a l‟article 6 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, mitjançant
l‟aplicació del procediment sancionador regulat al codi de consum de Catalunya”.

SRA. ALCALDESSA
Accepta l‟esmena del Sr. Ruiz?

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS
És el primer..... (no és audible)...

SRA. ALCALDESSA
No entrem en debat en tot, el Sr. Ruiz ha fet una esmena, el Sr. García ha
d‟acceptar o no i en funció del què faci, doncs, procedim a..., no.., no..., es fa
esmena, Sr. García, no s‟accepta. Bé, no hi ha més esmenes? no, d‟acord, llavors,
procediríem a sotmetre a votació les tres mocions d‟Esquerra Republicana, tenint
en compte que a la número 29, s‟han aprovat dues esmenes presentades pel Sr.
Nieto que han acceptat el grup d‟Esquerra Republicana.
Sr. Nieto, concreció estricta de l‟esmena.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
De les dues, no?. Dos comentaris, d‟una banda demanar que la pròpia Generalitat
via la Direcció General...,
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SRA. ALCALDESSA
A on? a on?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Una addicció.

SRA. ALCALDESSA
Un nou acord?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Un nou acord.

SRA. ALCALDESSA
Acord tercer.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Com tu vulguis numerar-lo. Demanar a la Generalitat de Catalunya..., el redactat
més o menys?. Demanar a la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits similars
que es demana el propi Ajuntament via Direcció General d‟energia i mines, que té la
potestat que iniciï el tràmits pertinents, correcte? Via Direcció General d‟energia i
mines per incoar els expedients sancionadors corresponents.

SRA. ALCALDESSA
I la segona esmena?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La segona esmena era diferenciar on posa les empreses subministradores....

SRA. ALCALDESSA
Però a on? en tota la moció?.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí., en el tema dels acords....,

SRA. ALCALDESSA
Substituir empreses subministradores
distribuïdores. És una esmena ....

per

empreses

subministradores

i

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Clarificadora, transaccional?

SRA. ALCALDESSA
D‟acord Sra. Secretària?

SRA. SECRETÀRIA
Yo soy incapaz de decir... (Parla sense micròfon)

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Fíate de mí, mujer.

SRA. ALCALDESSA
Bé, en tot cas, se suposa que si ha fet una…

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ampara la ley.

(La Secretària parla sense micròfon)

SRA. ALCALDESSA
Sí.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Comercializadora y distribuidora, donde pone empresa suministradora.

(La Secretària parla sense micròfon)

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

SRA. ALCALDESSA
D‟acord?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Empresa suministradora no existe en tal caso, es distribuidora o comercializadora.

SRA. ALCALDESSA
Fem el posicionament ara? no? o vostès volen presentar...? ja ens hem perdut una
mica. Sr. García. Desprès del debat jo crec que no cal presentar res ja. Sr. García.

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Moltes gràcies, referent a la moció 28, doncs aquest consistori es va afegir a la
finestra única empresarial, els nous tràmits bàsics mínims i a l‟actualitat, doncs,
tenim diferents municipis del nostre entorn, com podria ser Esplugues de Llobregat;
Santa Coloma; Badalona o Sant Feliu, que ofereixen a l‟actualitat fins a disset
tràmits. Per tant, creiem que és oportú, doncs, una ampliació d‟aquests tràmits que
es puguin fer, doncs, en aquesta finestra única empresarial, sobretot per donar més
facilitats administratives a les diferents empreses i a les activitats econòmiques
d‟aquesta ciutat.
Respecte a la moció 29, com bé vostès saben, el Parlament del nostre país va
aprovar per majoria, doncs, una llei de mesures urgents per afrontar l‟emergència
en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa energètica. Una llei que neix d‟una iniciativa
legislativa de diferents entitats per fer front a l‟emergència habitacional i a la
pobresa energètica.

156

Aquesta llei està recorreguda en alguns apartats, sobretot en l‟àmbit de l‟habitatge i
és una llei, doncs, que en gran part, doncs, està funcionant i que està evitant,
doncs, talls indiscriminats d‟aigua, llum i gas a famílies vulnerables. Una llei que
està comptant amb el suport econòmic de diferents administracions, de recursos
econòmics del govern de la Generalitat de Catalunya, passant per la Diputació de
Barcelona o la mateixa Àrea Metropolitana, per lluitar contra un dels problemes que
tenim a la nostra societat com és la pobresa energètica.
Avui molts municipis es troben que les empreses energètiques no compleixen amb
alguns aspectes de la llei contra la pobresa energètica i tallen els subministraments
a persones vulnerables. Davant d‟aquesta realitat hi ha hagut diferents municipis
d‟aquest país, com l‟ajuntament de Sabadell, que va iniciar, doncs, processos
sancionadors contra aquestes empreses energètiques en base al codi de consum
de Catalunya que atribueix, doncs, als alcaldes i a les alcaldesses, doncs,
competències per poder sancionar.
Aquest mateix grup municipal va presentar al 2016, doncs, una moció per tal,
doncs, que s‟emprenguessin mesures sancionadores, doncs, a les empreses
energètiques que tallessin els subministraments energètics a famílies vulnerables.
Aquella moció va ser rebutjada per aquest Ple, basant-se en que era un tema que
estava a nivell judicial i que no havia cap tipus de sentència ferma. Avui hi ha una
sentència judicial que dóna la raó, doncs a l‟ajuntament de Sabadell i al procés
sancionador que ha obert aquest ajuntament de Sabadell, davant d‟aquelles
empreses que incompleixen la garantia de subministrament a ciutadans o famílies
vulnerables, per tant, lo que demanem en aquesta moció és que s‟elabori un procés
sancionador, es a dir, com s‟ha efectuat a nivell de Sabadell per tal d‟actuar envers
aquelles empreses, des del nostre àmbit, des de l‟àmbit municipal, que no
compleixen la llei contra la pobresa energètica del nostre país.
I la moció número 30, és una moció en defensa del model sanitari català i la
universalització de l‟atenció sanitària. És una moció que presentem en nom de la
plataforma pel dret universal de la salut que aglutina més de tres-cents
professionals de diferents especialitats de la sanitat pública i avui, doncs, és una de
les lleis que està impugnada, com moltes altres, pel Tribunal Constitucional perquè
no representa, no vol, doncs, respectar la voluntat del poble de Catalunya i també
un Tribunal Constitucional i un govern del Partit Popular que atura lleis socials, lleis
de progrés que beneficien el conjunt de la ciutadania d‟aquest país com és aquest
tipus de llei.
Aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya desplega l‟article de l‟Estatut de
Catalunya dient que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d‟igualtat
i gratuïtat als serveis sanitaris. És una llei que té un ampli consens social i que ha
rebut el suport de professionals de la sanitat, d‟entitats veïnals, de sindicats i de
diferents entitats de diferents àmbits de la nostra ciutadania i del nostre país,
excepte del Partit Popular i de Ciutadans que consideren que gent nouvinguda, que
no està regularitzada, no té dret a la sanitat pública, per tant, tot i aquest recurs que
ha presentat el Partit Popular, des del govern de la Generalitat de Catalunya quan
estigui formalitzat, doncs, que es garantirà el dret a accedir de totes les persones a
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aquests serveis sanitaris, independentment de quina sigui la seva situació
administrativa o el seu origen.
Per tant, demanem amb aquesta moció que l‟ajuntament de l‟Hospitalet, tal i com
s‟està fent a la majoria de municipis d‟aquest país, manifesti el seu rebuig a aquest
recurs d‟inconstitucionalitat presentat pel govern del Partit Popular i també manifesti
la defensa del model sanitari català i la llei d‟universalització de l‟atenció sanitària.

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, al Sr. Rafael Jiménez Ariza, a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a
continuació a la resta de representants dels grups.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la 28 la voto favorablemente. La 29 voto favorablemente el
nuevo punto enmendado y abstención del resto y la 30 voto no.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa. A favor de la moció 28, en contra de la 29 i a favor de la 30,
excepte el segon acord que votaré en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció 28. En contra de la 29, entenem que és competència
de la Generalitat i que a més a més l‟administració hauria de posar en marxa
aquests procediments sancionadors, és una administració amb molta més força que
no pas, si anem fent ajuntament per ajuntament.
De la moció 30, a favor a excepció del segon acord que bueno, canvia una mica el
sentit en el redactat que han fet vostès d‟aquest acord, canvia una mica el sentit
que li volen donar una bona intenció a la moció que finalment desdibuixen i es
porten, com sempre, al seu terreny, amb lo qual, aquest segon acord en contra.
Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votarem les tres mocions favorablement i alguns comentaris en la 30 en la defensa
del model sanitari català i la universalització de l‟atenció sanitària.
Els drets són drets, i com tals, són inalienables a les persones. És per això que
aquest recurs del govern de l‟Estat contra la Llei 9/2017 del Parlament de
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Catalunya, que regula la universalització de l‟atenció primària amb càrrec a fons
públics per mitjà del Servei Català de Salut, és una vergonya i és insuportable per a
qui vol construir una nova societat des de baix, amb el conjunt de la seves veïnes,
sense etiquetes o diferències. És una barrera al compliment del dret a rebre una
assistència sanitària universal. Aquest recurs és un crim, en la mesura que afectarà
a la salut i benestar de persones concretes i pot arribar a tenir repercussions
importants en la salut pública.
Per a tractar d‟explicar el per què la sanitat ha de ser universal, llegirem un breu
extracte d‟un comunicat de la plataforma “Jo sí sanitat universal” que ho explica
prou bé, pensem.
“Després de les retallades –que no són per falta de diners sinó per desmantellar la
sanitat pública– i després d'haver derivat a la sanitat privada tot allò que trobaven
rendible –no perquè no ho pogués assumir la cobertura pública ja deteriorada, sinó
per poder embutxacar-se el pressupost públic–, només manca «obligar» a la
població a resignar-se a una assegurança privada. Resulta imprescindible excloure
la gent de la cobertura pública, de mica en mica i de manera ordenada.
Les modificacions legals del 2012, el RDL 16/2012 del govern espanyol i la
Instrucció 10/2012 del govern català, ens desposseeixen als legítims propietaris de
la sanitat pública, la condició de persones usuàries de ple dret, per degradar-nos a
la condició d'assegurades o beneficiàries”.Davant aquesta tessitura, la llei 9/2017
volia posar fre a aquesta exclusió sanitària. Però el recurs del Govern central de
l‟Estat ho ha impedit.
“El resultat ha estat l'exclusió explícita: de manera silenciosa i gradual de sectors
vulnerables de la població que s'han quedat sense la condició d'assegurat o
beneficiari (gent en situació irregular, pares i mares de contribuents estrangers,
ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol residents a l'estranger...) han quedat
condemnats a la seva sort. Però, no n'hi ha prou. Cal excloure també de manera
més subtil a la gent que encara conserva la targeta. Així, amb el progressiu
tancament de llits han incrementat encara més les llistes d'espera; s'han reduït
plantilles i per tant s'han limitat les derivacions a especialistes; han creat
copagaments de medicaments i proves diagnòstiques que no tothom pot pagar...
Són moltes i diverses les maneres en què qualsevol pot quedar-se sense
l'assistència sanitària que necessita, és el què anomenem exclusió implícita”.
Per tot això, la sanitat universal per a totes, és una política que ens afecta al conjunt
de la societat. Votarem a favor, gràcies.

Essent les 20.45 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.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata votarem a favor de les mocions, especialment parlarem
de la última, la moció número 30 en que és evident que l‟Estat espanyol continua,
davant d‟un mes d‟aquests seus recursos d‟inconstitucionalitat, doncs, atemptar
contra el desenvolupament de Catalunya i en aquest cas, contra el tema de la
sanitat universal. La votarem a favor per refermar una necessitat i una eina bàsica
per a la població, però també recordant que constantment hem d‟estar lluitant
contra un Estat espanyol que totes aquelles propostes socials darrerament les ha
tombat senzillament no en perjudici del què ells creuen que no existeix que és la
república si no clarament no permetent que set milions i mig de persones tinguin
una sèrie de recursos socials i econòmics que d‟altra manera podien haver vist
durant la imposició d‟aquest 155.

ALONSO NAVARRO (PP)
La 28 nosaltres la votarem a favor; la 29 abstenció excepte el punt tercer que la
votem a favor i la 30 en contra.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la 28 votarem a favor, que diem que és un pas necessari, òbviament el
següent pas és a nivell de l‟Estat, totes les instàncies que hi ha Inem, Seguretat
Social, AET, jo crec que és on hi ha el meollo de la majoria de les qüestiones que
tenen les petites empreses, autònoms i demés.
De la 29 votarem a favor amb les dos mans, vale?, desprès de recollir les esmenes
“in voce”, i en tot cas, la meva companya comentarà la 30.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a la moción número 30, creemos que ha quedado bastante claro cuál es
nuestro posicionamiento respecto a la sanidad universal en la moción que hemos
presentado anteriormente. Lo que pasa es que esta moción mezcla muchas cosas y
nosotros, claro, el modelo sanitario català pues no podemos de estar del todo de
acuerdo porque se están privatizando muchos servicios, se ha precarizado personal
sanitario, se ha recortado servicios, cerrado plantas y camas en los hospitales, se
ha recortado la asistencia primaria, las urgencias están colapsadas con pacientes
en los pasillos, el movimiento vecinal, la marea blanca y las plataformas en defensa
del sistema público de salud están en pie de guerra y hombre, no podemos estar
demasiado de acuerdo con eso, tampoco vamos a votar en contra pero nos vamos
a abstener.

SR. GARCIA DEL VALLE (CIUTADANS)
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La moción número 28, evidentemente todo lo que sea facilitar trámites a los
empresarios y tal, pues está bien, por lo tanto, la votaremos a favor y las otras dos,
la 29 y la 30 le cedo la palabra a Rainaldo para que haga su posicionamiento.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Vamos a ver, había planteado una enmienda “in voce”, da igual de qué partido
venga la enmienda si es para mejorar la moción. En concreto el punto primero que
se está aprobando es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, es
decir, no se ajusta a nada absolutamente. Entonces la enmienda lo que pretendía
era hacer efectivo lo que ustedes, el objetivo de ustedes en esta moción y es que el
ayuntamiento pueda sancionar, nada más, no pretendemos nada más. No sé, un
poquito de respeto podrían mirar que estoy explicándole una cosa, pero bueno, es
igual, no pasa nada.
Mire, sabe qué pasa? la ley…, no, no, nada más, vale, vale, perfecto. La ley
24/2015 de medidas urgentes para afrontar las emergencias en el ámbito de la
vivienda y la pobreza energética, como ustedes saben no establece ninguna
sanción directa, ninguna. Directa sin aplicación y como ustedes saben o deberían
saber, no se puede imponer sanciones por reglamento, es decir, la Ley 24 se tiene
que referenciar en otra ley, por eso les había comentado yo la del código de
consumo, que esa la que el ayuntamiento sale de ella resuelto de la falta de
reglamento sancionador de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, acudiendo a la
norma natural que se debía aplicar en el caso concreto del consumo de familias en
situación de pobreza energética que es el código de consumo, no era otra la
intención de la propuesta de la enmienda, es decir, el Código de Consumo de
Cataluña atribuye a los alcaldes la facultad para sancionar por infracciones leves y
graves.
Es verdad que se plantean algunas cuestiones de orden competencial a raíz de la
vigencia de la ARSAL, pero teniendo en cuenta este antecedente jurisdiccional y
diferentes sentencias del Tribunal Constitucional que han estado matizando el
concepto de competencias propias de los municipios, nuestro apoyo incondicional a
que este ayuntamiento pueda proceder a exigir el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 6 de la Ley 24/2015, es decir, apoyamos el punto 2 y 3 y tenemos que
votar en contra del primer apartado, porque no se puede llevar a cabo, no por nada
más.
En relación a la número 30, ya les adelanto que vamos a votar a favor de los puntos
3, 4, 5 y 6. Pero claro, empezar a mezclar la defensa de modelos sanitarios con las
dos afirmaciones que hacen ustedes en la parte resolutiva en el punto 1 y 2, me
parece un poquito fuera de contexto. Miren, y que además para criticar un poquito
con argumentos lo que ustedes dicen aquí que hablan de denuncia permanente, de
deslealtad institucional del gobierno del Estado hacia….., bueno, miren, en el año
2016 el ejecutivo de Rajoy presentó nueve recursos de inconstitucionalidad contra
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las normas del Parlament de Catalunya. El gobierno catalán presentó once recursos
de inconstitucionalidad, dos más.
En el año 2015 exactamente igual, claro, con esos recursos del gobierno catalán
que quieren decir ustedes?, les voy a hacer una pregunta: ¿está el gobierno catalán
utilizando el sistema judicial contra la voluntad de la ciudadanía de España?, es
evidente que no, ¿verdad?
Bueno, yo dejaría de manipular ya el lenguaje, ejemplo de deslealtad institucional
no es acudir a un Tribunal Constitucional para que dirima una controversia, que es
lo que se hace a través de los recursos de inconstitucionalidad. Deslealtad
institucional es menospreciar al gobierno de España, al Tribunal Constitucional o al
mismo Tribunal Supremo, es intentar conculcar el sistema constitucional y
autonómico que son las normas que legitiman la existencia de las instituciones
catalanas, eso es lealtad y apoyamos el resto de apartados. Muchas gracias.
Essent les 19:06 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En relació a la moció de la finestreta única empresarial votarem
a favor. Des de l‟ajuntament s‟ha fet, ja s‟ha comentat abans, un esforç molt
important de posada en marxa d‟aquesta plataforma, s‟ha fet de forma transversal
entre els diferents departaments municipals, hem implantat aquests nou o deu
tràmits que són els més importants i els que d‟alguna manera suporten
pràcticament el 99% de les demandes o de les sol·licituds que fa la ciutadania en
l‟àmbit del desenvolupament econòmic i l‟activitat i hem començat a analitzar també
la implantació de noves sol·licituds a través de tràmits en temes vinculats a obres
que afecten al patrimoni arquitectònic i amb això, hem de tenir molta cura per evitar,
doncs, determinats atorgaments que no tinguin en compte, precisament, la
protecció d‟alguns edificis a l‟hora de fer obres i també estem mirant les activitats
que tenen a veure sobre tot, activitats puntuals, econòmiques que són
extraordinàries a la ciutat, que són aquestes fires o la instal·lació d‟activitats
d‟espectacles puntuals que són les que de moment no tenim recollides a la
plataforma de la finestreta única, per tant, votem a favor.
En el tema de la moció 29, votarem radicalment en contra per raons que ja s‟han dit
en aquest Ple i jo vull recordar que sobre aquesta moció al 2016, ja vam donar el
nostre parer i que no va més enllà de la qüestió del recurs constitucional o no. Aquí
hi ha un problema molt greu d‟inacció del govern de la Generalitat, molt greu. Aquí
entre tots els grups parlamentaries van donar suport a la Llei 24/2015, però no es
van desplegar alguns dels instruments que ens permetrien fer front a determinades
situacions per la qüestió de la pobresa energètica i la possibilitat de tall de
subministrament a les famílies.
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Què hem fet a l‟ajuntament?, dedicar-nos a resoldre els problemes. D‟una banda,
tenim un conveni amb AGBAR, signat des de l‟any passat que ja ens cobria des de
l‟inici de mandat i de fet des del 2012 per evitar talls de subministraments, no hi ha
talls de subministraments d‟aigua perquè l‟ajuntament, en aquest cas, el govern
municipal, s‟ha dedicat a fer acords per prevenir, acords que hem de dir, acaben
pagant la Fundació AGBAR, aquest ajuntament no ha de pagar, en aquest cas,
factures d‟aquest tema.
I en referència al subministrament elèctric i de gas, el què hem fet són protocols ben
coordinats amb serveis socials que permeten evitar talls, i de fet no hem tingut talls.
I aquí el què esperàvem és una mica de responsabilitat per part del govern de la
Generalitat que està entretingut amb altres coses.
El conseller Baiget deia, abans de l‟estiu, una cosa molt curiosa, diu: “el que com
ens diu la Llei catalana és que ha d‟haver uns convenis, uns acords, la qual cosa
exigeix voluntarietat entre les empreses i el govern per fer dues coses, reduir
notablement el cost del deute, condonar-lo i donar ajuts”. I això és el què estem
treballant, ho hem aconseguit amb les empreses de l‟aigua però amb les empreses
elèctriques no i ens hem reunit 25 vegades, cal reunir-se 25 vegades, amb les
empreses elèctriques?, no.
Cal fer un reglament, un reglament que doni claredat i que permeti, si som els
ajuntaments, a través de consum o través de les OMIC, de les oficines municipals
d‟informació al consumidor, els que han d‟iniciar els procediments que ens permeti
iniciar-los d‟una manera clara, perquè si no el que ha de fer la Generalitat, com deia
en aquest cas el Sr. Rainaldo Ruiz, és iniciar-lo d‟ofici perquè és la Generalitat qui
té la potestat i aquí sempre venen a derivar-nos responsabilitats de tercers, quan el
govern és absolutament inactiu en aquesta qüestió, com ho és en el cas de
l‟habitatge. Abans el Sr. Garcia liderava aquí la gran coalició del tema de l‟habitatge
i ens parlava de la necessitat de que hi hagi més pisos públics, sí, sí, parlava en
nom del 70%, i no sé què més. La gran coalició a favor de l‟habitatge públic però
s‟ha deixat de dir, no, no, no me equivoco de Garcia, s‟ha equivocat, no, no, ho ha
dit vostè, no m‟equivoco. Ha dit vostè això i la resta de grups han recolzat
absurdament alguna d‟aquestes propostes en comptes de fer autocrítica i demanar
o bé al govern de l‟Estat, que té competències o bé al govern de la Generalitat, qui
és qui té la competència plena en aquesta qüestió.
En aquest cas, cal dir que el grup de Ciutadans l‟encerta plenament, és cert, això
està mal redactat des del punt primer, des del primer acord a l‟últim, no són
nosaltres els que hem d‟iniciar un procediment, no som nosaltres, ha de ser amb el
codi de consum de la Generalitat i són ells els competents i ho han de fer d‟ofici i
aquí ens venen a demanar coses que no hem de fer i per tant, l‟únic que demanem
és que el govern, governi, que faci el reglament i que quedi clar qui ha d‟iniciar
aquests procediments i de quina manera. Mentre tant, ens dedicarem a que no hi
hagin talls de subministraments que és la nostra obligació i a lo que ens estem
dedicant. Moltes gràcies.

163

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Secretària em deia..., un moment, un moment.

SRA. SECRETARIA
Perdoni Sr. Ruiz, em falta el posicionament en la moció 29 del punt 4 que són els
trasllats, perquè el 3 és l‟afegit.., bueno....

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sí, a favor.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Jo posicionaré el grup municipal Socialista, respecte de la moció número 30 que fa
referència a la Llei 9/2017 i el recurs d‟inconstitucionalitat presentat.
Bé, ja avanço que excepte a l‟acord segon, a la resta de la moció votarem
favorablement i permeti‟m fer alguna reflexió també i em remuntaré potser per algú
li sonarà molt enrere, però em remuntaré a l‟any 86, perquè de fet amb la Llei
general de sanitat es van posar el fonaments per a la construcció d‟un sistema
nacional de salut que tenia com a principis bàsics: la universalitat, l‟equitat d‟accés i
el finançament públic. La llei que tots recordaran que va impulsar el Ministre Lluch.
No obstant, va ser un camí ben llarg i fins al 2011, pràcticament no es va culminar
però en aquest llarg camí, doncs, també en el Parlament de Catalunya amb la Llei
d‟universalització del Parlament de 2010, la Llei 21/2010, es van donar més passes
en aquest sentit i va culminar a finals de 2011 amb una nova llei que era la Llei
general de salut pública a instàncies del govern de l‟Estat. No obstant, el Reial
Decret Llei 16/2012 del qual ja hem parlat a l‟inici d‟aquest Ple, doncs, bueno, va
tirar enrere i va modificar aquest plantejament de sistema nacional de salut i
d‟universalitat de l‟assistència sanitària.
A la moció i permeti‟m algun comentari, tot i que ja he manifestat el sentit del nostre
vot, diu que amb l‟aprovació de la llei, bueno, diu literalment 2/2017, entenem que
vol dir 9/2017, diu que va deixar enrere el Reial Decret 16/2012, és cert però només
en una part, crec que hi hagut algun regidor, diria que el Sr. Giménez ja ha fet algun
comentari al respecte i dic que només en una part perquè aquest Reial Decret Llei,
també incorporava el copagament sanitari sobre el qual en diferents moments la
taula del Congrés ha rebutjat discutir-ne. I un copagament sanitari que per situar de
què estem parlant, doncs, segurament per la majoria dels que som aquí no seria
massa significatiu però per les classes més populars i pels pensionistes amb
pensions més baixes pot suposar fins a 8 euros més d‟aportació en forma de
copagament, és a dir, a banda dels increments que ja hem debatut tant àmpliament
en aquesta cambra al respecte de les pensions, hem de sumar que cada mes molts
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pensionistes de la nostra ciutat han de pagar 8 euros més en forma de copagament
sanitari.
Tot i així, n‟hi ha grups, n‟hi ha regidors que literalment han manifestat aquesta
tarda, en aquesta sessió que bé que aquestes mocions tant la 30 com la número
13, crec que era l‟altra, deien que no afecten, bé, doncs si això no afecta als nostres
ciutadans i ciutadanes, doncs, no se a què afecta i segurament per aquest mateix
motiu, doncs, hi ha hagut un altre grup que al respecte del tercer acord de la moció
número 13, s‟han negat a votar-ho a favor, segurament perquè no volen que el
Reial Decret Llei 16/2012, sigui derogat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat ja el primer torn i el posicionament, Sr. Garcia, si vol...

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Una sèrie de manifestacions. Sr. Pepe Castro, miri, aquest govern governarà quan
vostès acceptin els resultats del 21 de desembre, quan deixin de donar el suport al
155 i respectin els drets polítics de totes les persones escollides al Parlament de
Catalunya.
Inacció del govern de la Generalitat? Cap; és a dir, es va aprovar una llei, s‟ha dotat
a nivell econòmic, més de deu milions d‟euros per lluitar contra la pobresa, també
ho ha fet la Diputació de Barcelona, no ha fet l‟Àrea Metropolitana i aquests ajuts
que s‟estan donant des de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, són ajuts que venen d‟altres
administracions, per tant, vostès dels seus propis ingressos, no estan destinant ni
un cèntim.
L‟altre qüestió, deixi‟m parlar, deixi parlar, si us plau, respecti les paraules, que ja
sabem que li agrada molt el 155. Estem sentint qualsevol tipus de comentari de
vostè i vostè aquí, ve a increpar, ara?.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia, continuï amb el seu...

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Si no tenen ganes de sentir les coses, doncs, pues no les sentin, estem aquí els
agradi o no els hi agradi, ho entén?, molt bé, pues molt bé, pues respecti les
paraules.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia, continuï amb la moció, si us plau.

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Pues comenti al seu portaveu i al seu grup que no interrompin les paraules del
portaveu...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia té la paraula i aquí no està parlant ningú, continuï si us plau i si no acabi.

SR. GARCIA ACERO (ERC)
(no s‟escolta el començament), ja puc parlar?, pues perfecte i espero que no
m‟interrompi ningú membre sobre...

SRA. ALCALDESSA
No es preocupi que no l‟interrompirà ningú. Si vol continuar i si no acabi.

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Moltes gràcies. Doncs, com deia abans, des de la Generalitat de Catalunya, fica
més de deu milions d‟euros, la Diputació de Barcelona també i el conjunt de l‟Àrea
Metropolitana també i la Generalitat de Catalunya també està sancionant, és a dir, a
empreses i en aquest àmbit, manifestar que l‟Ajuntament també, doncs, té la
possibilitat, doncs, de fer-ho i vostès no ho volen fer i no volen fer com no ho han fet
en altres aspectes, vostès són els que anuncien en temes per exemple de
l‟habitatge que multarien, doncs, als bancs, fan grans titulars de premsa que venen
molt bé, però a l‟hora de la veritat, vostès no apliquen la taxa de pisos buits de
propietat d‟entitats financeres, però també, doncs, el que acaben fent vostès és no
aplicar, doncs aquestes multes que han anunciat en grans titulars.
I a més, doncs, és a dir, això no volen desenvolupar aquest reglament perquè no
volen i l‟excusa feia dos anys és perquè hi havia un recurs, es a dir, envers a
l‟ajuntament de Sabadell que ho havia proposat i ara que queia una sentència,
doncs, ferma, no el volen aplicar.
I també esperem, no cal recursos que es destinen de lluitar contra la pobresa
energètica, s‟inverteixin, doncs, bé, perquè ens trobem molts veïns i moltes veïnes
que estan demanant aquest tipus de recursos i se‟ls hi estan negant i ja els hi
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portarem els casos concrets perquè els coneguin, perquè són molts ciutadans que
s‟estan apropant per demanar aquest tipus de recursos i se‟ls hi està dient que no
tenen dret a poder obtenir aquestes ajudes per poder pagar aquestes factures.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha algun...., un segon, a veure si hi ha algú més, sí Sr. Ruiz.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Gracias Presidenta. Vamos a ver, a mi que cada cual defienda su posición me
parece muy bien, pero el Sr. Pepe Castro no ponga en mi boca cosas que no he
dicho. He dicho precisamente que la alcaldía podía sancionar, yo no he dicho que
no podía sancionar, pretendía hacer una enmienda al punto primero para
precisamente que recogiera esa posibilidad pero el proponente no me ha querido
escuchar, nada más, por eso he votado en contra del primer apartado porque me
parecía que jurídicamente era insoportable, pero hemos apoyado el segundo que
insta a que se sancione de acuerdo con lo que establece la normativa, por lo tanto,
yo no he dicho lo que usted dice que he dicho y no represento al 70%, todos
representamos al 70%, nada más, ¿vale?, muchas gracias.

SRA. ALCALDESA
Sí, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí tres cuestiones. En primer lugar, mire usted, si no se despliega el reglamento
vinculado a la Ley 24/2015, que regula las comunicaciones y las notificaciones
entre compañías y ayuntamientos, esto es prácticamente imposible, esto es
prácticamente imposible, una, dos, no perdone, esto es así. Dos, una cuestión para
el Sr. Toni Garcia, mire usted, no se puede cobrar la tasa sobre el impuesto sobre
pisos vacíos, no se puede, no se puede, o sea, y la sentencia es firme, no lo vuelva
a decir aquí porque está publicado, el ayuntamiento de Barcelona no ha podido
poner ni una, o sea, no lo diga más, no nos diga que tenemos inacción en algo que
no podemos hacer y que ya es público y notorio, porque si no es que al final nos
enredamos nosotros mismos, y en tercer lugar, el dinero con el que se está
financiando la pobreza energética, viene de fuentes municipales, efectivamente del
Área Metropolitana y también, después, de la Diputación de Barcelona, pero
básicamente, del Área Metropolitana y de los acuerdos que tiene este
ayuntamiento, en el caso del agua, con AGBAR. Lo digo por dejarlo claro, la
Generalitat en términos de pobreza energética en esta ciudad, lo tiene difícil para
explicar cuántos euros ha puesto encima de la mesa, lo tiene muy difícil y por tanto,
si ustedes tienen algún tipo de información al respecto, apórtenla porque eso sería
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un ejercicio de transparencia. Y por último, vamos a ver, hay un cambio en la
regulación del bono social eléctrico que afecta a muchas familias, efectivamente, no
somos nosotros los que estamos diciendo que no afecta, eh?. El gobierno del PP,
ha hecho un cambio en ese sentido y en ese cambio hay familias que si no llegan, o
sea, perdón, si pasan del 1,5 puntos el IPREM, pues tienen un problema, lo tienen y
en eso estamos nosotros trabajando también, lo digo porque aclaren también las
situaciones, si nos van a traer casos, sepan ustedes si es por el bono social.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció més...

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionament del grup municipal Socialista a la moció número 30.

SRA. ALCALDESSA
A favor, no?

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Reitero, a favor, excepte del segon apartat, del segon acord.

SRA. SECRETÀRIA
Segon acord, és en contra.

SRA. ALCALDESSA
El resultat de la votació, entenc que la 28 ha quedat aprovada, la 29 ha quedat
només aprovat el punt que ha fet la proposta el Sr. Nieto i la número 30 quedaria....

SRA. SECRETÀRIA
Aprobada íntegramente menos el número 2.

168

SRA. ALCALDESSA
Quedaria aprovada íntegrament a excepció de l‟apartat número 2. Molt bé, passem
a l‟últim apartat de mocions de Convergència i Unió.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28, 29 i 30; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 28.- PER TAL D‟AMPLIAR EL CATÀLEG DE TRÀMITS DE LA
FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE) DE L‟AJUNTAMENT DE
L‟HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que la Llei 16/2015, de 12 de juliol, de simplificació de l‟activitat administrativa
de l‟Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i l‟impuls de
l‟activitat econòmica va entrar en vigor el passat 13 d‟agost de 2015.
Vist que la Finestreta única empresarial (FUE) té per objectiu reduir els tràmits,
incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per
iniciar una activitat.
Vist que la Finestreta única empresarial (FUE) té com a missió donar servei d‟alt
valor afegit a les persones emprenedores i empreses, per tal d‟afavorir l‟atracció,
creació, consolidació i creixement de l‟activitat econòmica de la ciutat.
Atès que la Finestreta única empresarial (FUE) actua com a xarxa
interadministrativa amb la finalitat de facilitar l‟accés als tràmits dels procediments
administratius que són competència de les administracions públiques i iniciar la
tramitació.
Atès que per a assolir aquest objectiu, tots els ens locals s‟han d‟adherir a la
finestreta única empresarial per mitjà dels mecanismes que es determinin.
Vist que és necessari que la FUE esdevingui un espai centralitzat per facilitar la
tramitació de qualsevol expedient, des del principi fins al final, amb el seguiment de
tot el circuit, tendint a ser un interlocutor únic.
Atès que en 2017 l‟Ajuntament de l‟Hospitalet es va adherir a la Finestreta Única
Empresarial (FUE) de l‟Administració Oberta de Catalunya començant a prestar
aquest servei telemàtic en l‟àmbit local.
Atès que en l‟actualitat, l‟Ajuntament de l‟Hospitalet permet gestionar 9 tràmits
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mitjançant la FUE de forma telemàtica, que són: Comunicació prèvia ambiental
municipal, comunicació prèvia d‟obertura, comunicació prèvia de modificació no
substancial d‟una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient,
declaració responsable d‟obertura, declaració responsable en matèria de salut
alimentària, sol•licitud d‟informe previ en matèria d‟incendis, comunicació de canvi
de titularitat d‟activitats, llicència ambiental i la sol•licitud d‟informe urbanístic
associat a la tramitació d‟activitats.
Atès que altres ciutats de l‟entorn metropolità, com per exemple Esplugues, Sant
Cugat, Cerdanyola, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià, Badalona o Sant Feliu
de Llobregat ja ofereixen entre 10 i 17 tràmits i la tendència és a anar incorporantne més encara en el futur.
Vist que aquest desenvolupament de la FUE ha aportat millores en l‟atenció i gestió
d‟alguns tràmits d‟activitats econòmiques.
Vist que ha de ser objectiu de l‟Ajuntament la incorporació del conjunt de la
tramitació necessària, incloent-hi la major part dels procediments (urbanístics,
comercials, etc...) per tal de facilitar al màxim l‟activitat i el desenvolupament
econòmic.
El Ple de l‟Ajuntament a proposta del Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, acorda:
Primer.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ampliï les funcions i tràmits de la
Finestreta Única Empresarial, incorporant l‟inici, gestió i seguiment de diversos
tràmits amb el criteri central d‟agilitzar i facilitar al màxim el creixement i
desenvolupament de l‟activitat econòmica a la ciutat.
Segon.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet realitzi una campanya d‟informació per a
difondre la Finestreta Única Empresarial entre les empreses i autònoms de la ciutat.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la FAVV de l‟Hospitalet, a PIMEC i AEBALL, a CC.OO i UGT de
l‟Hospitalet, al gremi d‟hostaleria de l‟Hospitalet, a Unió de botiguers, a les
associacions de comerciants i mercats de l‟Hospitalet i a l'Oficina de Gestió
Empresarial i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
MOCIÓ 29.- PROPOSANT
SANCIONAR
LES
EMPRESES
SUBMINISTRADORES DE GAS I ELECTRICITAT QUE SUSPENGUIN EL
SERVEI INDEGUDAMENT A PERSONES I FAMÍLIES VULNERABLES DE
L‟HOSPITALET.
Malgrat que el problema de la pobresa energètica ve de lluny, alguns casos, en
especial el cas de l‟anciana de Reus que va morir com a conseqüència de patir
aquest problema, va fer que aquest fenomen es convertís en un tema de domini
públic.
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Atès que a l‟Hospitalet han estat molts els grups i les entitats que han anat
reclamant que s‟abordés la pobresa energètica com una problemàtica central d‟una
part de la societat.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va aprovar una moció en el Ple municipal del
mes d‟octubre de 2015 on es donava suport a unes propostes per evitar el tall de
subministraments bàsics i on es demanava que els costos dels imports pendents
acumulats fossin assumits per les companyies subministradores i distribuïdores.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha manifestat el seu suport a la llei 24/2015 de
mesures urgents per afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa
energètica.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va aprovar una moció en el Ple municipal del
mes de novembre de 2015 on també es demanava: “Donar compliment a l‟article
6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència a l‟establiment
d‟acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin
ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació
d‟aquests serveis.”
Atès que el Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, en juny de 2016 ja va presentar una
moció proposant “Un procés sancionador per a les empreses que incompleixin la
garantia de subministrament a ciutadans o famílies vulnerables”. Moció que va ser
rebutjada.
Atès que altres ajuntaments, com el de Sabadell, a partir de l‟any 2016 van iniciar
processos sancionadors contra les empreses subministradores i distribuïdores.
Atès que fa poc l‟Ajuntament de Sabadell va rebre una sentència favorable respecte
a les sancions que ha anat interposant contra les companyies subministradores i
distribuïdores per talls de subministrament indeguts.
Atès que les companyies subministradores i distribuïdores de llum, aigua i gas han
de col·laborar amb l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per fer front a la pobresa energètica.
Atès que cal reiterar la necessitat de què l‟Ajuntament es doti d‟un procés
sancionador per a perseguir les males pràctiques que es poguessin donar per part
de les companyies subministradores i distribuïdores davant de la necessitat de
garantir el subministrament a les persones i famílies més vulnerables.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, i incorporades les esmenes “in voce”, tant a la part
expositiva com dispositiva, a petició del Sr. Nieto Martínez, regidor del grup polític
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municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l‟acord Primer 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 de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 7 vots a favor dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i 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 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 i que literalment diu:
Primer.- Elaborar en un termini de 3 mesos un procés sancionador per aquelles
empreses que incompleixin la garantia de subministrament a ciutadans o
famílies vulnerables.
b) Ha estat rebutjat l‟acord Segon amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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 dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i 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; 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 i que literalment diu:
Segon.- Sancionar, una vegada establert el procés sancionador, aquelles
companyies energètiques que tallin el servei sense previ avís a persones o
famílies en risc d‟exclusió social o incompleixin la llei contra la pobresa
energètica.
c) Ha estat aprovat l‟acord Tercer amb 14 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
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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‟ERCAM, 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; 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina
Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits pertinents,
via la Direcció General d‟Energia i Mines, per incoar els expedients
sancionadors per aquestes pràctiques.
d) Ha estat rebutjat l‟acord Quart 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 dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i 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; 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 i que literalment diu:
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la FAVV de l‟Hospitalet, a CC.OO i UGT de l‟Hospitalet, a l‟Espai de
Ciutadania, als grups polítics del Parlament de Catalunya a la Federació
Catalana de Municipis, a l‟Associació Catalana de Municipis.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
Malgrat que el problema de la pobresa energètica ve de lluny, alguns casos, en
especial el cas de l‟anciana de Reus que va morir com a conseqüència de patir
aquest problema, va fer que aquest fenomen es convertís en un tema de domini
públic.
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Atès que a l‟Hospitalet han estat molts els grups i les entitats que han anat
reclamant que s‟abordés la pobresa energètica com una problemàtica central d‟una
part de la societat.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va aprovar una moció en el Ple municipal del
mes d‟octubre de 2015 on es donava suport a unes propostes per evitar el tall de
subministraments bàsics i on es demanava que els costos dels imports pendents
acumulats fossin assumits per les companyies subministradores i distribuïdores.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha manifestat el seu suport a la llei 24/2015 de
mesures urgents per afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa
energètica.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va aprovar una moció en el Ple municipal del
mes de novembre de 2015 on també es demanava: “Donar compliment a l‟article
6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que fa referència a l‟establiment
d‟acords amb les companyies de subministrament per garantir que concedeixin
ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums
mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació
d‟aquests serveis.”
Atès que el Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, en juny de 2016 ja va presentar una
moció proposant “Un procés sancionador per a les empreses que incompleixin la
garantia de subministrament a ciutadans o famílies vulnerables”. Moció que va ser
rebutjada.
Atès que altres ajuntaments, com el de Sabadell, a partir de l‟any 2016 van iniciar
processos sancionadors contra les empreses subministradores i distribuïdores.
Atès que fa poc l‟Ajuntament de Sabadell va rebre una sentència favorable respecte
a les sancions que ha anat interposant contra les companyies subministradores i
distribuïdores per talls de subministrament indeguts.
Atès que les companyies subministradores i distribuïdores de llum, aigua i gas han
de col•laborar amb l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per fer front a la pobresa energètica.
Atès que cal reiterar la necessitat de què l‟Ajuntament es doti d‟un procés
sancionador per a perseguir les males pràctiques que es poguessin donar per part
de les companyies subministradores i distribuïdores davant de la necessitat de
garantir el subministrament a les persones i famílies més vulnerables.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
ÚNIC.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits pertinents, via la
Direcció General d‟Energia i Mines, per incoar els expedients sancionadors per
aquestes pràctiques.
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MOCIÓ 30.- EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI
UNIVERSALITZACIÓ DE L‟ATENCIÓ SANITÀRIA.

CATALÀ

I

LA

El Govern de l‟Estat espanyol ha presentat recurs d‟inconstitucionalitat contra la Llei
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l‟atenció
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l‟Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la
voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya.
De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010
com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l‟article 23 de
l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en
condicions d‟igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els
termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen
la universalització de l‟atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la
salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels
Drets Humans i a d‟altres resolucions i normes de dret internacional que han estat
subscrit per l‟Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de
recórrer al Tribunal Constitucional.
L‟aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d‟unes limitacions en l‟accés a la
sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per
garantir l‟accés, la gratuïtat i la universalitat de l‟atenció sanitària als col·lectius més
vulnerables.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l‟acord Primer amb 17 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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‟ERCAM, 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
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Giménez Márquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr. Cristina Santón
Ramiro i 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 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 i que literalment diu:
Primer. Mostrar el rebuig de L‟Ajuntament de l‟Hospitalet davant la presentació
per part del Govern de l‟Estat espanyol d‟un recurs d‟inconstitucionalitat contra
la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de
l‟atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
b) Ha estat rebutjat l‟acord Segon 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Srs. 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; del representant de la CUPPA, 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 i que literalment diu:
Segon. Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l‟Estat
amb la utilització constant del sistema judicial en contra de la voluntat de la
ciutadania de Catalunya expressada a través dels nostres legítims
representants al Parlament de Catalunya.
c) Ha estat aprovat l‟acord Tercer amb 21 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‟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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 3 vots en contra dels
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representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; 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 i que literalment diu:
Tercer. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la
gratuïtat que garanteix l‟accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a
la llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i
normes de dret internacional subscrits per l‟Estat espanyol.
d) Ha estat aprovat l‟acord Quart amb 21 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‟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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 3 vots d‟abstenció dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart. Mostrar el compromís de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet en una defensa
activa d‟aquest model davant els partits que de manera continuada qüestionen
els valors d‟una societat oberta, diversa i inclusiva.
e) Ha estat aprovat l‟acord Cinquè amb 21 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‟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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 3 vots d‟abstenció dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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Cinquè. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom”
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal
a la salut i que diu:
Salut, un dret de tothom
Davant el recurs d‟inconstitucionalitat interposat per part de l‟Estat
espanyol de la Llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària,
aprovada pel Parlament de Catalunya, volem manifestar que:
-

-

-

Defensem un dret humà fonamental, com és el dret a la salut. Excloure
una part de la població de l‟accés a l‟atenció sanitària posa en risc la
salut pública de tota la població, augmenta la vulnerabilitat dels
col·lectius en risc d‟exclusió social i genera més desigualtats entre la
població.
La Llei d‟universalització de l‟assistència sanitària és una obligació que
deriva de la Constitució Espanyola, l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya,
la Llei General de Sanitat i de les normes internacionals, que advoquen
pel dret d‟accedir en condicions d‟igualtat als serveis sanitaris a totes
les persones, independentment de la seva situació administrativa o
origen; siguin d‟on siguin, vinguin d‟on vinguin, tal com s‟havia estat fent
fins a l‟aprovació del Reial decret llei 16/2012 per part de l‟Estat.
La cobertura universal de l‟atenció sanitària ha estat i és un tret clau del
sistema de salut català, que compta amb un llarg recorregut històric i
que ha estat construït en base al consens i a l‟esforç col·lectiu de la
ciutadania, els professionals i les institucions. Aquest és un element de
cohesió social central del nostre estat del benestar.

Per tots aquests motius, instem que el Departament de Salut continuï
garantint l‟atenció sanitària pública per al conjunt de la ciutadania de
Catalunya.
Plataforma pel dret universal a la salut
f)

Ha estat aprovat l‟acord Sisè amb 21 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‟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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Sr./Sra. Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Francisco Javier Martín Hermosín; i
amb 3 vots d‟abstenció dels representants d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
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Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Sisè. Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la FAVV de l‟Hospitalet, a CC.OO i UGT de l‟Hospitalet, al Govern de
l‟Estat espanyol, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Departament
de Salut, al CatSalut, a l‟ACM i FMC.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, renumerats els acords, amb el següent text literal.
El Govern de l‟Estat espanyol ha presentat recurs d‟inconstitucionalitat contra la Llei
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l‟atenció
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de
l‟Estat que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la
voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya.
De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010
com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa l‟article 23 de
l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya: “Totes les persones tenen dret a accedir en
condicions d‟igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els
termes que estableixin les lleis”.
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la nostra
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen
la universalització de l‟atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la
salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels
Drets Humans i a d‟altres resolucions i normes de dret internacional que han estat
subscrit per l‟Estat espanyol i que clarament el posen en evidència pel fet de
recórrer al Tribunal Constitucional.
L‟aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que va
suposar un atac competencial i la introducció d‟unes limitacions en l‟accés a la
sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per
garantir l‟accés, la gratuïtat i la universalitat de l‟atenció sanitària als col·lectius més
vulnerables.
El Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet a proposta del Grup Municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer. Mostrar el rebuig de L‟Ajuntament de l‟Hospitalet davant la presentació per
part del Govern de l‟Estat espanyol d‟un recurs d‟inconstitucionalitat contra la Llei
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9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l‟atenció
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon. Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la
gratuïtat que garanteix l‟accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull a la
llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de
dret internacional subscrits per l‟Estat espanyol.
Tercer. Mostrar el compromís de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet en una defensa activa
d‟aquest model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors
d‟una societat oberta, diversa i inclusiva.
Quart. Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom”
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la
salut i que diu:
Salut, un dret de tothom
Davant el recurs d‟inconstitucionalitat interposat per part de l‟Estat espanyol de
la Llei 9/2017 d'universalització de l'assistència sanitària, aprovada pel
Parlament de Catalunya, volem manifestar que:
- Defensem un dret humà fonamental, com és el dret a la salut. Excloure una
part de la població de l‟accés a l‟atenció sanitària posa en risc la salut
pública de tota la població, augmenta la vulnerabilitat dels col·lectius en
risc d‟exclusió social i genera més desigualtats entre la població.
- La Llei d‟universalització de l‟assistència sanitària és una obligació que
deriva de la Constitució Espanyola, l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya, la
Llei General de Sanitat i de les normes internacionals, que advoquen pel
dret d‟accedir en condicions d‟igualtat als serveis sanitaris a totes les
persones, independentment de la seva situació administrativa o origen;
siguin d‟on siguin, vinguin d‟on vinguin, tal com s‟havia estat fent fins a
l‟aprovació del Reial decret llei 16/2012 per part de l‟Estat.
- La cobertura universal de l‟atenció sanitària ha estat i és un tret clau del
sistema de salut català, que compta amb un llarg recorregut històric i que
ha estat construït en base al consens i a l‟esforç col·lectiu de la ciutadania,
els professionals i les institucions. Aquest és un element de cohesió social
central del nostre estat del benestar.
Per tots aquests motius, instem que el Departament de Salut continuï garantint
l‟atenció sanitària pública per al conjunt de la ciutadania de Catalunya.
Plataforma pel dret universal a la salut
Cinquè. Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la FAVV de l‟Hospitalet, a CC.OO i UGT de l‟Hospitalet, al Govern de
l‟Estat espanyol, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Departament de
Salut, al CatSalut, a l‟ACM i FMC.
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 31 i 32, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna esmena, doncs, Sr. Monrós

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata presentem dues mocions, una per instal·lar bancs o
elements per descansar al carrer del Progrés. El carrer del Progrés és un carrer que
s‟ha remodelat recentment, un carrer que s‟ha fet molt més amable pels vianants,
per dinamitzar el comerç del barri, però tenint en compte que la població del barri,
una població en que més del 26% de la població és gent gran i aquest carrer ha
quedat de tal manera que hi ha una sèrie d‟espais diguéssim diàfans per poder fer
instal·lar aquests bancs.
Observem com aquesta instal·lació que s‟ha fet de bancs, vull dir, recentment,
després de fer la moció, veiem que hi ha, s‟ha anant posant alguns i el que
nosaltres proposem és que hi hagi més espais, no tant mateix de col·locar bancs,
com diem en la moció, perquè no diem i col·locar bancs, si no diem o col·locar
bancs, però en tot cas, moltes vegades hi ha parelles d‟avis o parelles de persones
grans que transiten per aquests espais i només hi ha en punts molt concrets, espais
d‟un seient, d‟una persona, i nosaltres creiem que en algun d‟aquests punts, no en
tots, no té perquè ser en tots, però en algun n‟hi hauria d‟haver-hi dos que potser
una millor solució que posar bancs, no?. En tot cas, la proposta que fem,
concretament, és instar a l‟ajuntament de l‟Hospitalet, a modificar el nombre de
seients instal·lats al carrer Progrés per tal que l‟espai on s‟han instal·lat els seients
individuals, se‟n instal·lin més, o aquests siguin substituïts per bancs amb l‟objectiu
que aquests espais puguin donar servei a més d‟una persona a la vegada.
En quant a l‟altra moció, moció per facilitar que la ciutadania pugui fer arribar un
greuge a la Síndica de Greuges, veiem que recentment, la Sra. Mercedes García
Villatoro va ser nomenada Síndica de Greuges de la ciutat de l‟Hospitalet, donant
compliment a una moció que es va aprovar en el seu moment. Per part nostra, el
què nosaltres diem, que veiem que una figura com la Síndica de Greuges ha de ser
una eina, una figura accessible i propera a la ciutadania i el que creiem amb l‟era de
la informació i de les noves tecnologies que seria bo, doncs, i us llegiré l‟acord
concret, seria “instar a l‟ajuntament perquè la plana principal de la web de
l‟ajuntament tingui un espai destinat a donar informació sobre la figura de la Síndica
de Greuges de la ciutat i a facilitar al màxim que la ciutadania pugui comunicar els
seus greuges”. En aquests moments, això és bastant complex o complicat.
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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, al Sr. Rafael Jiménez Ariza, a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a
continuació a la resta de representants dels grups.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, a favor de las dos.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies, a favor de les dos.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor de les dues.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé votarem a favor de la primera de la 31, tot i que ens agradaria remarcar que al
nostre entendre per millorar els barris de Collblanc - La Torrassa, tal com passa,
amb la resta de la ciutat, primer de tot caldria desenvolupar un planejament
d‟urbanisme i mobiliari urbà, pensat i adequat a la realitat dels propis barris.
Pensem que la pròpia proposta de la moció, podria ser molt més ambiciosa i definir
mínimament el conjunt de necessitats d‟aquest barri o d‟un altre, en relació a l‟espai
públic i al mobiliari urbà del mateix.
I és que, per exemple, la Rambla Catalana, fa uns mesos, es va remodelar i s‟hi van
col·locar cadires individuals repartides al llarg de tota la via, però aquesta
intervenció no ha tingut gaire continuïtat a la resta del districte dels dos barris.
És molt possible que siguin necessaris bancs i d‟altres elements de descans al llarg
del carrer Progrés, però de ben segur que les pròpies veïnes de Collblanc tenen
molt a dir sobre les prioritats als seus carrers d‟aquests dos barris. Però,
malauradament, per moltes veïnes tant de Collblanc com de la La Torrassa, no
existeixen canals o espais adients i suficients de comunicació i participació veïnal i
reconeguts per elles mateixes, per aquestes veïnes del barri. Espais a través dels
quals puguin canalitzar les seves propostes, sobre les seves necessitats al barri, als
seus carrers i places.
Des de Collblanc, algunes veïnes que coneixem, algunes, humilment ens traslladen
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aquesta sensació d‟impotència i d‟allunyament de l‟administració local amb
persones residents a la zona i ens comenten necessitats com, per exemple, de
neteja, ara arribant l‟estiu i el bon temps, la calor i tot el tema de les olors i
l‟acumulació de brutícia en segons quins carrers de La Torrassa, tanmateix també,
ens assenyalen algunes necessitats no només de neteja, si no també d‟una realitat
que creuen que s‟ha de, com a mínim, s‟ha de començar a mirar, protegir i millorar
les condicions de vida de famílies que viuen des de fa durant els últims anys, des
de fa uns anys, de forma força precària a molts baixos dels edificis del barri,
sobretot a La Torrassa, sense el reconeixement, sense que aquests estiguin
reconeguts com habitatges, i que es veuen afectades també molt directament per
les condicions de manca de salubritat dels propis habitatges i pels problemes de
neteja de l‟espai públic, a aquests mateixos carrers del barri.
La següent també la votarem a favor. Bé, ens hem informat amb la pròpia Síndica
que s'està treballant per dissenyar una web pròpia de la Síndica de Greuges, el
domini creiem que ja està reservat i serà, doncs això, algo així com,
www.sindicadegreugeslh.cat, per tant, això es veu que està en marxa.
Tanmateix, bé, aquesta explicació que hem rebut, compartim el neguit de..., sí que
compartim el neguit de la manca de difusió actual del rol de la Síndica de Greuges,
com a receptora dels problemes i denúncies dels greuges de les veïnes de la nostra
ciutat. Per això, considerem important, com a mínim, el fet que aparegui a la plana
principal del web municipal un baner o algun tipus d‟element similar amb un enllaç
directe en aquesta futura web de la Síndica. Bé, per això la votarem a favor.
Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Votarem a favor de la número 21 i també de la número 32, tenint en compte que la
Síndica, ja fa crec que un mes i mig, va fer una trobada, doncs, amb diferents
membres en una reunió, i ens va explicar les diferents línees comunicatives que
volia posar en marxa per donar a conèixer, i una d‟elles, crec que era aquesta,
tindre alguna web pròpia i que pogués estar enllaçada amb l‟ajuntament, així com,
altres tipus d‟elements comunicatius per difondre i fer conèixer a la ciutadania, la
nova figura que tenim que és la Síndica de Greuges.

SR. ALONSO NAVARRO(PP)
A favor de les dues.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor de la moció 31, evidentment el barri Collblanc-La Torrassa és un
barri molt complicat però gràficament parlant, és tot de pujada la majoria de..., sobre
tot la part de La Torrassa i costa molt, per la gent sobretot la gent gran o que té
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alguna impossibilitat de caminar, de poder anar al mercat o desprès a l‟ambulatori i
sobretot espais on els serveis són fonamentals i la veritat és que nosaltres, jo
mateixa que visc al carrer Rambla Catalana, s‟han posat uns bancs que tenen molta
utilitat sobretot per la gent més gran que d‟anar al ambulatori, és una “cuesta muy
empinada” per així dir-ho.
El barri de Collblanc-La Torrassa encara que s‟han fet moltes actuacions allà, no?,
les entitats van estar molt implicades i es va fer un pla integral i es va fer moltíssima
feina, molta tasca, encara queda molt per fer, és un barri molt dens, massa dens i
segurament el tema microcirurgia urbana que es deia quan el pla integral, seria molt
bona idea de tornar-ho a planejar. Creiem que falten moltes actuacions, allà, els
veïns i veïnes que estem vivint allà i jo crec que s‟hauria d‟invertir una mica més,
sobretot en el tema social, però vaja, votarem a favor de la 31 i també de la 32.

SR. GARCIA DEL VALLE (CIUTADANS)
A favor de las dos.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sobre la moció 32 en principi la votaríem a favor però també, fer dos petites
reflexions. Primer posar en valor tota la feina que s‟està fent, tal com han comentat
ja, doncs, el portaveu de la CUP, per exemple, això que ja s‟està treballant en una
web de la Síndica local, doncs que ara mateix s‟està treballant perquè hi hagi una
agenda, perquè hi hagi un twitter, perquè puguem penjar les resolucions i també ja
està penjat l‟imprès del tema de les queixes perquè es puguin fer, doncs, també.., ja
està penjat. Si que és veritat que falta la visibilitat; i la segona reflexió és que des
de que portem tot el mandat, si hem de posar tots els links que es diuen que s‟han
de posar, segons totes les mocions aprovades, doncs bueno, acaba sent
inoperativa la portada de la web, llavors sí que és veritat que s‟ha de fer, però que
vaja, si anem sumant tots els links que hem de posar a la web principal, doncs,
bueno, es queda..., bueno, per al seu contingut i la seva eina que sigui un lloc fàcil
de trobar la informació. Gràcies.

SR. ALCAZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí gràcies Alcaldessa. Per posicionar-nos a la moció 31 de la instal·lació d‟elements
de descans o bancs al carrer Progrés, anunciar que votarem favorablement aquesta
moció però sí fer un parell de comentaris. Deia el Sr. Monrós, “han instal·lat tot just
s‟ha presentat la moció”, bé, jo ja sé que vostès pensen que l‟ajuntament espera
que es presentin les mocions cada dia i llavors actua com a reacció, això no és així,
la instal·lació de les cadires estava pendent de la recepció de l‟obra que no s‟havia
fet encara i en el moment en que s‟ha fet la recepció, s‟havia assenyalat des de ja
feia temps els punts on s‟anaven a ubicar aquestes cadires, en el moment que hem
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tingut la recepció de l‟obra i que l‟àrea d‟espai públic ha pogut afrontar la
instal·lació, s‟ha fet la instal·lació, per tant, per explicar-ho perquè crec que és bo.
I per què s‟ha fet així? doncs s‟ha fet així, fruït de diverses reunions amb veïns i
veïnes, de fet quatre reunions amb veïns i veïnes del carrer Progrés, amb una
assistència mitja de més de 100 persones, on el tema de la instal·lació de cadires,
bancs, etc, va ser un tema de debat i de discussió, i on majoritàriament els veïns i
veïnes van demanar que no s‟instal·lessin bancs, sinó cadires individuals, i això és
el què hem fet i per tant, votarem a favor perquè considerem que es pot estudiar
com funciona el carrer, quina evolució té i si s‟ha d‟instal·lar més o si s‟ha de fer un
altra cosa, però ja li anuncio que no som molt partidaris d‟aquesta posició, perquè
és la posició dels veïns.
I respecte als comentaris que feia el Christian Giménez de la CUP-Poble Actiu, bé,
a la Rambla Catalana s‟ha actuat en el mateix sentit que en el carrer Progrés i sí
que els veïns i veïnes tenen espais on fer les seves aportacions i les seves
reclamacions. Hem tingut un procés L‟Hon dels barris, que ha obtingut més de nou
mil participacions de veïns i veïnes, dic les dades, perquè aquí s‟ha parlat també
d‟algunes dades amb una mica de lleugeresa, del 70% de no sé què..., doncs, no,
això són nou mil participants i nou mil persones que han donat les seves opinions,
una part important d‟elles sobre el Districte II, per tant, els barris de Collblanc-La
Torrassa, també hi ha el consell de Districte, també hi ha la regidoria mòbil cada
dimecres al matí on tots els veïns i veïnes es poden adreçar i fer les seves
reclamacions, i per tant, bé, ja sé que vostè no reconeix aquests espais de
participació normalment però existeixen, o els critiquen de manera habitual, però
molts veïns i veïnes fan ús i en base a les seves reclamacions i a les seves idees,
també anem gestionant el barri.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha, per part ..., si no obre el Sr. Monrós torn, ho sento però no
obrirem...., vaig a preguntar a la Sra. Secretària, o sigui si no s‟obre per part de qui
ha proposat les mocions, un nou torn, un segon torn no hi ha torn?. Doncs
quedarien aprovades les dues mocions i quedaria el punt número 33 de prec i
preguntes.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 31 i 32; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 31.- PER INSTAL·LAR BANCS O ELEMENTS PER DESCANSAR AL
CARRER DEL PROGRÉS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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El carrer del Progrés és un dels carrers principals dels barris de Collblanc- La
Torrassa. És un carrer comercial que, darrerament, s‟ha remodelat amb l‟objectiu de
transformar-la en una via més amable pels vianants i de dinamitzar comercialment
el barri.
Tenint en compte que més del 26% de la població de Collblanc i La Torrassa és
gent gran es fa evident que els principals espais de la ciutat han de tenir elements
pensats i dirigits, també, a aquest sector de la societat.
Dins dels elements pensats per fer més amable i més accessible la ciutat a la gent
gran o amb mobilitat reduïda està el posar bancs o elements per seure i/o
descansar.
Fa pocs dies s‟han instal·lat diversos seients al llarg del carrer tanmateix aquests
han despertat una gran controvèrsia entre el veïnat.
El problema que apunta el veïnat és que a cada tram de carrer només s‟ha instal·lat
un sol seient individual. De tal manera que pot donar-se el cas que, per exemple,
una parella de gent gran vagi passejant, necessitin seure i que només pugui seure
un d‟ells havent-se de quedar l‟altre dret al seu costat o, en el cas de necessitar
seure, haver-ho de fer a un altre tram del carrer.
Atenent a que no es tracta d‟un problema d‟espai, cal que la instal·lació d‟aquests
tipus d‟elements es faci pensant en les necessitats reals de la ciutadania.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a modificar el nombre de seients
instal·lats al carrer Progrés per tal que a l‟espai on s‟han instal·lat els seients
individuals se n‟instal·lin més o aquests siguin substituïts per bancs amb l‟objectiu
que aquests espais puguin donar servei a més d‟una persona a la vegada.
SEGON.- Donar trasllat de l‟acord d‟aquesta moció a l‟Associació de Veïns de
Collblanc- La Torrassa, les associacions de comerciants, entitats i AMPA‟s del barri
i Consell de Districte II.
MOCIÓ 32.- PER FACILITAR QUE LA CIUTADANIA PUGUI FER ARRIBAR UN
GREUGE A LA SÍNDICA DE GREUGES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Al ple del mes de gener del 2017, va anomenar a Mercedes García Villatoro com a
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Síndica de Greuges de la ciutat de l‟Hospitalet.
Amb aquest nomenament, la ciutat de l‟Hospitalet posava a disposició de la
ciutadania una nova eina amb la que poder garantir els drets de tot el veïnat davant
l‟administració.
La síndica de greuges s‟encarregarà de la defensa dels drets fonamentals i de les
llibertats públiques de la ciutadania del municipi, per a la qual cosa gaudirà
d‟autonomia, independència i objectivitat en el compliment de les seves funcions.
Podrà actuar a iniciativa de tercers o bé d‟ofici quan consideri que una activitat de
l‟Administració municipal lesiona drets o llibertats. El mandat de la síndica de
greuges tindrà una durada de cinc anys i no podrà exercir el càrrec més de dos
mandats consecutius.
La Síndica de Greuges ha de ser, doncs, una figura accessible i propera a la
ciutadania. Els veïns i veïns de la ciutat han de poder posar-se en contacte amb la
persona que garanteix els seus drets d‟una forma ràpida i senzilla.
En una societat governada per les noves tecnologies, creiem que és especialment
important que la pàgina web de l‟Ajuntament (aquell espai on la ciutadania acudeix
de forma instintiva per trobar informació sobre la seva ciutat) disposi d‟un apartat a
la seva pàgina d‟inici dedicat exclusivament a explicar què és, perquè serveix i com
es pot fer arribar un greuge a la Síndica de Greuges. Es tracta, senzillament, de fer
que la Síndica de Greuges sigui una figura accessible i propera a la ciutadania. Que
sigui una eina a disposició de tothom que la necessiti i de facilitar, al màxim, el que
els veïns i veïnes de l‟Hospitalet puguin comunicar-se amb ella en cas de
necessitat.
Actualment, el web municipal no només no disposa de cap apartat a la seva pàgina
d‟inici si no que, a més, el fet de buscar la manera de com posar-se en contacte
amb la Síndica de Greuges és complicat i, per una persona que no estigui
familiaritzada amb la pàgina i el seu funcionament, pràcticament impossible.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT adopta els següents acords:
PRIMER.- Instar l‟Ajuntament a que la plana principal del web de l‟Ajuntament tingui
un espai destinat a donar informació sobre la figura de la Síndica de Greuges de la
ciutat i a facilitar al màxim que la ciutadania pugui comunicar-li els seus greuges.
SEGON.- Donar trasllat de l‟acord d‟aquesta moció a les associacions de veïns de
la ciutat, AMPA‟s, Síndica de Greuges de l‟Hospitalet , Consells de Districte i
Consell de Ciutat.
PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
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CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 d‟abril
de 2018, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 24 de abril de 2018, en relación
a la moción presentada para favorecer la calidad de vida de las personas con
alergias en esta Ciudad, en la presentación del Plan Director del Arbolado
celebrada el pasado día 2 de mayo se hizo una explicación extensa y detallada de
la gestión general del arbolado. Por lo tanto doy por contestada su pregunta, y
quedo a su disposición para resolver cualquier duda que pueda surgir.
Atentamente,”
ICV-EUiA-PIRATES-E


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

“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 24 d‟abril de 2018, en relació a
l‟edifici del C. Enric Prat de la Riba, 54 i el solar adjunt, l‟informo:
En quant a la presència de rosegadors, el Departament de Salut Ambiental ens
informa que tenen previst, en els espais municipals, fer una revisió de la zona,
considerant que es faran els enderrocs dins d‟aquets any, i instal·lar uns portaesquers a la zona exterior i interior de l‟edifici modernista més proper a l‟edifici
Mistral.
Quant a la zona contigua a l‟edifici Mistral, cal fer una inspecció a aquest solar
(titularitat privada), i comprovar la situació, i en cas necessari requerir la
desratització del solar als seus titulars.
Del total de 80 habitatges, s‟està tramitant la cessió de 8 a l‟Ajuntament, previs els
informes tècnics que permetin acceptar la cessió. Ara per ara encara no estem en
disposició de tramitar l‟assignació d‟aquestes vivendes, ja que no les tenim cedides.
En qualsevol cas, suposen el 10% del total, que, cas de no estar assignades, no
impediria la connexió de les plaques per ús sanitari.
Sobre el calendari d‟urbanització, segons informa l‟ADU, està previst que s‟iniciïn
les obres durant aquest any.
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Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 24 d‟abril
de 2018, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟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 d‟abril de 2018, en relació al
projecte de reciclatge d‟oli amb Asproseat, l‟informo:
L‟any 2013 es va aprovar la celebració d‟un conveni de col·laboració entre
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat i la fundació privada Asproseat Empresa i
Treball, per al foment i increment del reciclatge, així com la seva valorització
mitjançant accions educatives, a practicar a centres educatius i altres equipaments
de la ciutat de l‟Hospitalet (Resolució núm. 003710/2013 de 10/05/2013).
Aquest conveni, que no té cap contraprestació econòmica per les parts, es va
establir pel període d‟un any, prorrogable per períodes successius d‟un any.
Es va constituir una Comissió Tècnica de Seguiment que s‟encarrega de valorar el
funcionament del conveni i fixar, de comú acord, els objectius a aconseguir.
Cada any, la fundació privada Asproseat ha aportat la documentació requerida per
tal d‟iniciar les corresponents pròrrogues del conveni, entre les quals les quantitats
d‟oli recollides. Li indico les corresponents a l‟any 2017:

Com a part del conveni, la fundació privada Asproseat realitza una programació de
visites als centres on es fa la recollida, i efectua aquelles que s‟accepten per part
dels centres. Així mateix ofereix la possibilitat de visitar les seves instal·lacions per
tal d‟observar en directe les activitats sobre el reciclatge.
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
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disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 3 precs per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 3 de
maig de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquests precs als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 34.642, de 3 de maig de 2018.
“JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Visto el estado en que se encuentra la farola situada en la Calle Cobalto
(aproximadamente haciendo esquina con la calle Pau Casals), se adjunta
fotografía.

SOL·LICITUD:
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado la
farola situada en la Calle Cobalto (aproximadamente haciendo esquina con la calle
Pau Casals). También les ruego se me informe de la fecha en la que se llevará a
cabo esta mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 34642 y fecha 3 de mayo de 2018, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 22 de mayo de 2018, sobre estado de la
farola situada en C/. Cobalto, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 34.643, de 3 de maig de 2018.
“JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Visto el estado en que se encuentra la acera de la Calle Portugal, a la altura del
número 60, se adjunta fotografía.

SOL·LICITUD:
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de
la acera de la a Calle Portugal, a la altura del número 60. También les ruego se me
informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 34643 y fecha 3 de mayo de 2018, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 22 de mayo de 2018, sobre estado de la
acera de C/ Portugal, a la altura del número 60, le informo que tomamos nota del
mismo.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 34.646, de 3 de maig de 2018.
“JESÚS AMADEO MARTÍN GONZÁLEZ
GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Visto el estado en que se encuentra la acera bajo una papelera frente al Portal de la
Avenida Europa, número 109, se adjuntan dos fotografías.

SOL·LICITUD:
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de
la acera bajo una papelera frente al Portal de la Avenida Europa, número 109.
También les ruego se me informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta
mejora.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 34646 y fecha 3 de mayo de 2018, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 22 de mayo de 2018, sobre estado de la
acera bajo la papelera situada frente al portal de la Av. Europa, 109, le informo que
tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
PARTIT POPULAR
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en temps i
forma 1 prec per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 11 de
maig 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. 37.161, de 11 de maig de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 22 de mayo de 2018.
En la Plaça Francesc Macià, hay unas baldosas en mal estado, que han provocado
diversas caidas y tropiezos a los vecinos de la zona.
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Por todo ello, esta regidora
RUEGA:
Se arreglen esas baldosas de forma urgente y se revise toda la Plaza para
comprobar si existen mas desperfectos.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 37161 y fecha 11 de mayo de 2018, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 22 de mayo de
2018, en relación al estado de las baldosas de la Pl. Francesc Macià, les informo
que hay dos incidencias relativas al estado del pavimento en esta zona,
introducidas en el sistema de gestión de incidencias por la Concejalía del Distrito,
que se encuentran pendientes de reparación por la contrata de mantenimiento.
No obstante, procederemos a una inspección de todo el ámbito de la plaza, para
comprobar el estado y realizar las acciones oportunas.
Atentamente,”
ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟han formulat en temps i forma 6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 19, 26, 27 d‟abril i 2 de maig 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. 30.798, de 19 d‟abril 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.
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El 9 de setembre de 2016, el grup polític municipal d‟ERC vam requerir al govern
municipal si tenien coneixement de la problemàtica de la parada de bus 107488, tal
com manifestaven nombrosos veïns i usuaris de l‟Hospital Dura i Reynals.
El 28 de setembre ens van respondre que a curt termini s‟estava estudiant una
solució.
El juny de 2017 el Ple de l‟Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció on
l‟Ajuntament es comprometia a fer-se responsable de la millora de les parades de
bus existents en la zona amb la instal·lació de marquesines i elements que
facilitessin l‟espera dels usuaris.
Ara com ara encara no hem vist cap actuació per resoldre aquesta problemàtica.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.

Que té pensat el govern per a resoldre aquest problema?
Quina previsió de temps té el govern per portar a terme l‟actuació que
correspongui?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d‟entrada amb número
36798, de data 19 d‟abril, i segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic
del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de maig en relació a:
“problemàtica parada bus 107488 Hospital Duran i Reynals“
El faig saber que:
Aquesta pregunta va ser també plantejada per un altre grup polític en la sessió del
passat mes d‟abril i que la mateixa va ser contestada verbalment per l‟alcaldessa en
la mateixa sessió. La parada de bus disposa des de la darrera setmana del mes
d‟abril d‟una marquesina que reuneix les condicions sol·licitades pels ciutadans.
Atentament,”
2.- RGE núm. 32.632, de 26 d‟abril de 2018
“Coque Garcia, Portaveu adjunt del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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Atès que, de manera recurrent cada any, els veïns i veïnes de la plaça Espanyola
veuen con la seva qualitat de vida es veu perjudicada per problemes de
convivència, incivisme i deixadesa, especialment quan arriba el bon temps i
augmenta l‟ús i concurrència en els espais públics, i quan arriben les vacances
escolars.
Atès que, ara en abril i amb l‟arribada de la primavera, aquest problemes
s‟intensificaran. Malgrat això alguns veïns ens han traslladat que fa dies que no
perceben la presència dels agents cívics.
Atès que el govern municipal, a data de 19 de setembre de 2017, va informar a
aquest grup que aquell any, i només durant els mesos de juliol, agost i setembre
(malgrat que els problemes es produeixen al llarg d‟un període molt més extens), en
els 93 serveis realitzats (d‟uns 10/15 minuts per visita) es van registrar 27
incidències per molèsties o sorolls a la via pública, fet que demostra que el
problema fora dels serveis pot tenir un volum major, que es correspon amb la
percepció dels veïns i veïnes.
Atès que el govern municipal, a data de 6 d‟octubre de 2017, va informar a aquest
grup que s‟estava treballant “per part dels serveis tècnics d‟Espai Públic, urbanisme,
Habitatge i Sostenibilitat, en comunicació amb el Districte II, en la concreció d‟una
primera proposta de remodelació per treballar posteriorment amb veïns/es i entitats
del Districte”.
Aquest grup voldria saber:
-

Quines accions específiques d‟intervenció i vigilància, així com dels agents
cívics, hi ha previstes a l‟entorn de la plaça Espanyola a partir d‟aquest mes,
que és quan s‟agreuja el problema que manifesten els veïns, com cada any,
i que comprengui especialment el període on es produeixen de manera més
greu (que generalment és fóra dels horaris dels agents cívics, a partir de les
22h)”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d‟entrada amb número
32632, de data 26 d‟abril, i segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic
del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 22 de
maig en relació a: “actuacions plaça Espanyola, temes de convivència…”
He de comunicar-li que és necessari un ajornament per a poder recavar la
informació sol·licitada.
Atentament,”
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3.- RGE núm. 32.633, de 26 d‟abril de 2018
“Coque Garcia, Portaveu adjunt del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que en el Ple del passat 27 de juny de 2017 es va aprovar una moció que
recollia els acords que seguidament es transcriuen:
“PRIMER Instar al Govern Municipal a instal·lar un rètol de gran format, a
la façana del propi Mercat Municipal del Torrent Gornal, visualitzant
d‟aquesta manera la funció de l‟espai, com a Mercat Municipal.
SEGON Instar al Govern Municipal a la instal·lació de més senyalització
viària a les principals vies d‟accés al Mercat, tals com: l‟Avinguda Torrent
Gornal, el Carrer Mas, l‟Avinguda Miraflores i/o l‟Avinguda Masnou, per tal
de visualitzar la ubicació del mercat.
TERCER Instar al Govern Municipal a reprendre el compromís informal
entre l‟Associació de concessionàries i l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, de
realitzar un mural al·legòric de gran format al mur exterior del Mercat, per
tal de visualitzar la seva activitat i que aquest es dugui a terme, dins de la
present legislatura.”
Atès que a l‟informe de seguiment de mocions que compren els mesos d‟abril a
setembre de 2017, s‟informa que:
Respecte a la instal·lació del gran rètol, s‟està estudiant el disseny i la seva
localització.
S‟ha acordat la col·locació d‟un senyal abans del creuament amb
l‟avinguda del Torrent Gornal i altre al final del carrer Mas.
Està previst realitzar el proper any 2018 un mural o intervenció artística a la
façana lateral del mercat, amb col·laboració alguna escola de disseny o
creadors culturals de la ciutat.
Atès que en la darrera subhasta celebrada, després de dos anys de no realitzar-se,
no es va rebre cap oferta ja que segons els propis paradistes no hi va haver
suficient publicitat de la mateixa.
Atès que, després del canvi de gestió del Mercat del Torrent Gornal, molts
paradistes han manifestat les queixes en no poder consultar el desglossament de
les partides i despeses en el funcionament de l‟equipament.
Atès que molts dels paradistes expressen el seu neguit i incertesa sobre la situació
actual del mercat, les actuacions municipals i el seu futur.
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Atès que també han fet arribar el seu malestar per l‟estat de neteja dels voltants, en
especial a l‟entorn del moll de càrrega, ja que segons manifesten és sovint utilitzat
com a “pipican”.
Aquest grup polític voldria demanar al govern municipal:
-

Quina previsió hi ha, dins d‟aquest 2018, per realitzar el mural al·legòric de
gran format al mur exterior del Mercat?

-

Quan hi ha previst realitzar una nova subhasta, davant el gran número de
parades tancades? De quina manera es publicitarà per intentar garantir que
hi hagi concurrència, i prendre així accions per resoldre l‟actual estat de
deixadesa?

-

El govern i la regidoria corresponent són conscients dels problemes de
neteja a l‟entorn del mercat que manifesten els paradistes, i quines mesures
per resoldre-ho tenen previstes?

-

Quines són les mesures o projectes previstos per dinamitzar i garantir el
funcionament i viabilitat del Mercat del Torrent Gornal?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que
literalment diu:
“Respecte a l„escrit que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament, amb número 32633 i data 26 d‟abril de 2018 en relació amb diverses
qüestions en relació amb el mercat del Torrent Gornal, segons el que disposa
l‟article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 22 de maig de 2018, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Pregunta núm. 1 (guionet tercer de la instància): Quina previsió hi ha, dins d‟aquest
2018 per realitzar el mural al·legòric de gran format al mur exterior del Mercat?
Resposta: Des de la Regidoria de Comerç s‟està estudiant realitzar un mural
al·legòric amb temes relacionats amb els productes que es venen als mercats en el
pany lateral del mercat del Torrent Gornal. Per aquest motiu s‟han realitzat
contactes amb la Comissionada d‟Art Urbà de la ciutat per establir un procés de
selecció de diferents artistes que podrien realitzar aquest mural. També permetrà,
més enllà del procés de selecció i de creació, determinar l‟impacte pressupostari del
mural.
Pregunta núm. 2 (guionet quart de la instància): Quan hi ha previst realitzar una
nova subhasta, davant el gran número de parades tancades? De quina manera es
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publicitarà per intentar garantir que hi hagi concurrència, i prendre així accions per
resoldre l‟actual estat de deixadesa?
Resposta: En aquests moments s‟està tancant el procés d‟adjudicació de diferents
parades buides dels mercats municipals de la ciutat, entre les quals estan les
parades renunciades del mercat de Torrent Gornal, malauradament no s‟ha
presentat cap oferta per aquestes parades.
En tot cas, els anuncis de licitació és publiquen en el Butlletí Oficial de la Província,
en el DOC i en el web municipal.
En l‟actualitat la Diputació està preparant una plataforma digital per donar a
conèixer les parades buides en els diferents mercats municipals de la província de
Barcelona, el portal és diu REEMPRESA. El proper procés d‟adjudicació de parades
buides el penjarem en aquest portal.
Pregunta número 3 (guionet sisè de la instància): El govern i la regidoria
corresponent són conscients dels problemes de neteja a l‟entorn del mercat que
manifesten els paradistes i quines mesures per resoldre-ho tenen previstes.
Resposta: El Govern i la regidoria són plenament conscients de la situació de
l‟entorn del mercat generades per pràctiques incíviques d‟alguns ciutadans. S‟estan
prenent les mesures per evitar l‟incivisme i les seves conseqüències.
Paral·lelament, s‟està fent seguiment detallat per part del servei de neteja
municipal.
Pregunta número 4 (guionet setè de la instància): Quines són les mesures o
projectes previstos per dinamitzar i garantir el funcionament i viabilitat del Mercat
del Torrent Gornal?
Resposta: Durant el any 2018 la Festa del Comerç i dels Mercats s‟ha unificat i
coincidirà en cada barri amb la Festa Major. En el cas del mercat del Torrent Gornal
la Festa Major serà el cap de setmana del 30 de juny i de l‟1 de juliol. S‟està
estudiant realitzar diverses accions promocionals en aquest barri per tal de
dinamitzar el mercat, en qualsevol cas, sempre serà amb col·laboració amb els
paradistes del mercat.
Cordialment,”
4.- RGE núm. 33.498, de 27 d‟abril de 2018
“Coque Garcia, Portaveu adjunt del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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Atès que diferents veïns i veïnes de l‟entorn dels carrers Torns i Vallparda han
manifestat les seves preocupacions sobre el solar situat a la cantonada d‟aquests
carrers, pel seu estat d‟abandonament i deixadesa, així com la brutícia i presència
de rates, paneroles i mosquits.





Quina és la destinació d‟ús prevista per aquest solar situat a la cantonada
dels carrers Torns i Vallparda?
Quin projecte previst hi ha per aquest solar? I en quin estat es troba el
procés?
Quins són els terminis previstos per realitzar el projecte?
Quina serà la participació dels veïns directament afectats en aquest
procés?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que
literalment diu:
“Respecte a l„escrit que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament, amb número 33498 i data 27 d‟abril de 2018 en relació amb la
preocupació manifestada pels veïns de l‟entorn dels carrers Torns i Vallparda pel
mal estat de conservació i deixadesa, segons el que disposa l‟article 55 (Precs i
preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el
Ple ordinari del dia 22 de maig de 2018, procedim a continuació a donar-vos
resposta.
Pregunta núm. 1: Quina és la destinació d‟ús prevista per aquest solar situat a la
cantonada dels carrers Torns i Vallparda?
Resposta: Aquests terrenys estan qualificats de parcs i jardins urbans (clau 6b) per
la “Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la mutació del destí del sòl
situat al passatge Colom, de sistema d‟habitatges dotacionals (clau 10hj) a sistema
d‟equipaments comunitaris (clau 7b) d‟ús docent, i el trasllat del sòl destinat a
sistema d‟espais lliures (clau 6b) a la cantonada dels carrers Torns i Vallparda,
qualificada d‟equipaments comunitaris (clau 7b), als barris de Collblanc i de la
Torrassa, Districte II de l‟Hospitalet”.
Pregunta núm. 2: Quin projecte previst hi ha per aquest solar? I en quin estat es
troba el procés?
Resposta: Per la seva qualificació urbanística, aquest solar està destinat a zona
verda i no hi ha cap projecte redactat. La finca confrontat del c. Torns 15-17 està
destinada a equipament públic, si bé cal concretar el seu ús mitjançant un Pla
Especial, que pot condicionar el futur projecte de la zona verda.
Pregunta número 3: Quins són els terminis previstos per realitzar el projecte?
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Resposta: D‟acord amb la Modificació puntual del Pla General aprovat
definitivament pel Conseller de Territori i sostenibilitat el 10 d‟octubre de 2016, i
publicat al DOG el 31 d‟octubre de 2016, la urbanització de la zona verda i la
concreció de l‟equipament es preveu executar en la segona etapa del pla,
corresponent al segon quadrienni (2020-2023).
Tot això sense perjudici de la necessitat immediata de mantenir el solar en
condicions de salubritat, i si es considera convenient adequar-lo a l‟ús de zona
verda independentment del futur ús de l‟equipament.
Pregunta número 4: Quina serà la participació dels veïns directament afectats en
aquest procés?
Resposta: Es facilitarà la participació dels veïns amb els tràmits habituals del
Reglament de Participació Ciutadana de la ciutat.
Cordialment,”

5.- RGE núm. 33.554, de 27 d‟abril de 2018
“Coque Garcia, Portaveu adjunt del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que alguns veïns del carrer Torn ens venen manifestant queixes per les
activitats desenvolupades en un dels locals (carrer Torns, 6), que poden afectar la
convivència.
 Té coneixement el govern municipal dels problemes que manifesten
els veïns i veïnes amb l‟esmentat local (carrer Torns, 6), amb
intervencions policials incloses?
 Quines mesures té previstes per resoldre la problemàtica ocasionada
per les activitats desenvolupades en l‟esmentat local?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d‟entrada amb número
33554, de data 27 d‟abril, i segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic
del Ple, a efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de maig en relació a: “activitats
desenvolupades a locals del carrer Torns, 6”.
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El faig saber que:
Pregunta número 1: Té coneixement el govern municipal dels problemes que
manifesten els veïns i veïnes amb l‟esmentat local (carrer Torns, 6), amb
intervencions policials incloses?
Resposta: aquesta administració no ha registrat cap incidència en l‟esmentada
ubicació.
Pregunta número 2: Quines mesures té previstes per a resoldre la problemàtica
ocasionada per les activitats desenvolupades en l‟esmentat local?
Resposta: No s‟ha obert cap incidència en l‟adreça facilitada.
Atentament,”

6.- RGE núm. 34.032, de 2 de maig de 2018
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l‟oficina de l‟habitatge, arran
de que no disposa del servei de cita prèvia. A més, aquests mateixos veïns ens han
dit que quan hi ha cua, des de la mateixa oficina, es recomana als usuaris que es
dirigeixin a l‟oficina d‟habitatge de Sants.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement d‟aquest problema?
2. El Govern té previst oferir el servei de cita prèvia en l‟oficina de l‟habitatge?
3. Quin és el motiu pel qual es recomana dirigir-se a l‟oficina de Sants?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb el nombre 34032 i data 2 de maig 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 22 de maig de 2018, en relació a queixes de
diversos veïns sobre l‟Oficina de l‟Habitatge, l‟informo:
Durant aquest mandat, després d‟un procés d‟auditoria, s‟han implementat una
sèrie de canvis en el funcionament i en l‟espai físic de l‟Oficina de l‟Habitatge, per a
la millora del servei. Aquests canvis es concreten en les següents actuacions:
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-

S‟ha format al personal de les Regidories de Districte i de l‟Oficina d‟atenció
al ciutadà perquè puguin atendre les sol·licituds d‟informació envers els
tràmits que realitza l‟Oficina de l‟Habitatge, de forma més propera al seu
barri/domicili.

-

S‟ha establert el sistema de cita prèvia per a les convocatòries que generen
major afluència de persones.

-

S‟han realitzat obres de millora a les dependències, ja finalitzades.

En quant al que esmenten sobre recomanacions de dirigir-se a l‟oficina de Sants, no
forma part del criteri d‟atenció de l‟Oficina de l‟Habitatge fer aquest tipus de
derivació, a no ser que la persona sol·licitant estigui empadronada a Sants, ni ens
consta que es faci. Paradoxalment, a la Oficina de l‟Hospitalet hem atès en diverses
ocasions a persones que provenen del Districte de Sants.
Atentament,”
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Per part del regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‟acord amb
allò que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en
temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 4 i 9 de maig 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. 34.953, de 4 de maig de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 22 de maig de 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que tenim coneixement que un veí va sol·licitar un canvi de nom del nínxol
l‟any 2015, data en la qual va morir el titular.
Donat que el sol·licitant va demanar informació de l‟estat en què es trobava el tràmit
i la resposta va ser que actualment estaven resolent els de l‟any 2011.
PREGUNTA
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-

Té coneixement l‟equip de govern del retard en aquest tipus de tràmit?

-

Si és que sí, té previst l‟equip de govern posar mitjans per reduir el temps de
resolució?

-

Si és que no, un cop posat en coneixement, es posaran mesures per
solucionar-ho?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 34953 i data 4 de maig de 2018, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de maig de 2018, en relació a la qüestió del
tràmit de canvi de titularitat dels nínxols del cementiri municipal, l‟informo:
Som coneixedors de la situació en què es troba la tramitació dels expedients de
canvi de titularitat de nínxols, i hem pres mesures per tal de millorar-la.
Aquesta situació es remunta a la demanda massiva que es va produir arrel d‟un
canvi en la legislació, que obliga a què els títols vagin a nom de persones
individuals, no podent anar a nom de “família”. Aquest fet, sumat a la complexitat
del tràmit, que ve donada per les lleis que emparen els drets successoris, va
provocar una situació que, a hores d‟ara, encara no hem pogut resoldre
adequadament.
Val a dir que tothom que sol·licita un canvi de titularitat és informat de què, encara
que no tinguin el títol físic, gaudeix de tots els drets de titular.
Atentament,”

2.- RGE núm. 36.249, de 9 de maig de 2018.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 22 de maig de 2018.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que al barri del Gornal, prop del Camp de Fútbol del Gornal han instal·lat un
espai per a gossos.
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Atès que per una ciutat més neta i sostenible, entre altres coses, s‟ha de facilitar al
ciutadà/na perquè pugui tirar la brossa als contenidors i papereres adequats al tipus
de deixalla.
PREGUNTA
Tenint present la llargària del parc destinat als gossos:
-

Es pensen instal·lar més papereres al parc destinat a gossos del Gornal per
facilitar-ne l‟ús als veïns/es?

-

Si és que sí, quan s‟instal·laran?

-

Si és que no, per quin motiu? Com es garantirà la neteja de l‟espai?
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”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 36249 i data 9 de maig de 2018, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de maig de 2018, en relació a l‟espai per a
gossos habilitat al barri de Gornal, prop del Camp de Futbol, l‟informo:
En aquest espai s‟han col·locat dues papereres model Sanecan Sicília, per a la
recollida d‟excrements canins, una a cada porta d‟accés, que és el que hi ha
establert per aquest tipus d‟equipaments. Tothom que surti troba una paperera on
dipositar els residus. No hi ha previst col·locar-ne cap més.
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La neteja de l‟espai es fa diàriament, i periòdicament es procedeix a la desinfecció
de tot el recinte, com a la resta de zones per a gossos de la ciutat.
Atentament,”
CUP-PA
Per part del regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d‟acord amb
el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps
i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia
17 d‟abril 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. 30.073, de 17 d‟abril de 2018.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Donada la immediatesa amb què es van retirar els cadenats grocs que es van
col·locar al Pont de la Torrassa com a mostra de solidaritat amb les preses
polítiques.
Volem conèixer:
Si des de fa gairebé 10 anys, al Pont de la Torrassa es podien veure cadenats i no
s‟havia procedit mai a la seva retirada, perquè ara s‟ha fet un canvi de criteri des de
que s‟hi van posar cadenats grocs.
D‟on venen les ordres que rep la brigada de la neteja municipal per retirar els
cadenats grocs del Pont de la Torrassa?
Existeix una directiva municipal que insti a retirar de forma prioritària qualsevol
element de color groc que aparegui a la ciutat, per sobre d‟altres elements que no
són retirats amb tanta diligència?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte a la instància presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 30073 i data 17 d‟abril de 2018, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 22 de maig de 2018, referent a la retirada dels
cadenats grocs que s‟havien col·locat al Pont de la Torrassa com a mostra de
solidaritat amb les preses polítiques, l‟informo:
No s‟ha produït cap canvi de criteri en relació a la neteja, cura i manteniment de
l‟espai públic de la ciutat.
El Pont d‟en Jordà, que rep el nom del seu promotor, Josep Jordà i Poll, és una
estructura penjant de ferro roblonat que fou dissenyat per l‟enginyer Santiago i
Rubió amb la col·laboració de l‟arquitecte Ramon Puig i Gairalt.
Es va construir entre els anys 1934 i 1935 i actualment, d‟acord amb el planejament
urbanístic vigent, és un element catalogat (Fitxa núm. 98) i protegir pel Pla Especial
de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de l‟Hospitalet de Llobregat.
El seu nivell de protecció és “E”.
A la vista de tot això, no resulta compatible amb la naturalesa del bé protegit cap ús
aliè al destí pel qual va ser construït.
Cap bé protegit pel seu valor històric o artístic pot ser utilitzat com espais de lliure
expressió, pels què d‟altra banda, la ciutat ja té habilitats diferents elements i/o
instal·lacions.
Les tasques dels treballadors públics, en relació a la neteja i manteniment de l‟espai
públic, responen a la planificació i instruccions provinents de la corresponent
estructura de comandament del servei.
No existeix una directiva municipal que insti a retirar de forma prioritària qualsevol
element de color groc que aparegui a la ciutat.
Atentament,”
2.- RGE núm. 30.075, de 17 d‟abril de 2018.
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Des del passat mes de gener ens consta que els grups municipals no han rebut les
assignacions municipals, al igual que els regidors/es sense dedicació exclusiva
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tampoc han cobrat les dietes corresponents a la seva activitat política.
Volem conèixer:
Quin és el motiu pel qual no s‟estan abonant les aportacions als grups municipals
des de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb el número 30075 i data 17 d‟abril 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 22 de maig de 2018, en relació
a:
“Des del passat mes de gener, ens consta que els grups municipals no han
rebut les assignacions municipals, al igual que els regidors/es sense
dedicació exclusiva tampoc han cobrat les dietes corresponents a la seva
activitat política
Volem conèixer:
Quin és el motiu pel qual no s’estan abonant les aportacions als grups polítics
des de L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat?.”
En relació a la seva afirmació en relació a la manca de pagament de les dietes de
l‟activitat política dels regidors/es sense dedicació exclusiva, els hi fem a mans
certificat de la Intervenció Municipal, on podran comprovar que aquestes estan
satisfetes. En relació a les del Ple del mes d‟abril també han estat liquidades amb
data 8 de maig del 2018.
En relació a la suspensió de les aportacions als grups polítics, els hi comuniquen
que s‟està pendent d‟arribar a un acord amb els Grups Polítics per l‟aprovació del
reglament corresponent.
Cordialment,
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En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap prec o pregunta? Sr. García. Sí.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Abans no ha donat temps ni s‟ha fet un segon torn d‟intervenció. Només un prec,
perquè es materialitzi el compromís de l‟Ajuntament amb les polítiques LGTBI
formalitzant l‟adhesió a la xarxa de municipis LGTBI que s‟ha posat en marxa.
Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies. Bueno, ahora empieza la temporada de terrazas, eso supone una
oportunidad de negocio para muchos restauradores, pero también forma parte de
un pequeño grupo de vecinos que se quejan y ven con tormento pues el hecho de
que los restauradores pongan terraza.
Entonces nosotros lo que queremos desde el PP es que se recuerden las
normativas de convivencia de respeto a los vecinos, horarios y también además,
que se recuerde que tienen que tener un distintivo en los establecimientos con el
número de mesas que pueden poner, porque al final ni se respetan los horarios, ni
se respetan las zonas reservadas para las mesas y por tanto si no lo hace el equipo
de gobierno pues desde el PP instamos a que lo hagan. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A la reunió de presentació del pla director de l‟arbrat, el dia 2 de maig, el nostre
grup municipal va demanar que l‟àrea ens fes arribar per escrit les normatives
concretes amb les que justifiquen les actuacions de tales d‟arbres per tota la ciutat.
No hem tingut cap comunicació en aquestes setmanes. Ho tornem a demanar,
volem saber les normatives, lleis, ordenances i els articles concrets de les mateixes
on es basa l‟actuació de tales d‟arbres per motius d‟accessibilitat.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Un parell de preguntes. Una és, amb la incorporació d‟una nau que hi ha de Cabify
al polígon Pedrosa. Sembla ser que comença a haver-hi un problema d‟ocupació de
l‟espai públic ja que aquesta empresa, aquesta Cabify, deixa els cotxes doncs al
carrer fora de la seva nau i comença a haver-hi, amb les empreses del voltant,
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doncs un problema d‟utilització de l‟espai públic. Si teniu constància a l‟Ajuntament i
quines mesures es prendran per tal que això no passi.
I després un altre tema que ens arriba pels agents socials de l‟hospital de Bellvitge
que és un problema. Ells ja consideren un problema de seguretat vial que és entorn
a l‟accés a l‟aparcament a les hores punta de treballadors, bàsicament de
treballadors a les hores d‟entrar a treballar, doncs genera unes cues molt llargues
que arriben als carrers per on han de passar, transitar uns altres cotxes per accedir
a la Gran Via i a d‟altres vies.
I també volíem saber si teniu constància a l‟Ajuntament d‟aquesta problemàtica que
s‟està generant i com podríem solucionar aquest problema que es genera a la zona.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Una pregunta molt breu. Si té Guardia Urbana algun dispositiu especial pel control
de gossos o millor dit, de propietaris i propietàries de gossos que incompleixen la
normativa, zones de àrees infantils, parcs, etc.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, mire, yo voy a hacer un ruego. Mire, es que ¿sabe qué pasa?, que cuando he
oído al Sr. Alcázar contestarle al Sr. Monrós, yo también tengo esa sensación Sr.
Monrós, y entonces quiero hacer un ruego para que no tengamos esa sensación de
que actúan a medida que ven que se acerca un poco el tema ¿no? Usted decía,
cuando se ven las mociones entonces actúan y tal.
Es verdad, esa sensación la tenemos todos porque fíjese, yo le voy a hacer un
ruego, aquí hay una fotografía de una escalera que está llena de hierbas,
intransitable prácticamente, además que son hierbas que producen alergia y tal.
Bueno pues nosotros le mandamos a ustedes un tuit y les decíamos que esto es lo
que nos habían dicho los vecinos y habían pasado cuarenta mil veces supongo por
ahí los servicios que tienen que pasar y no lo habían limpiado.
Bueno, pues a los tres días o los dos días de pasar el tuit, Sr. Castro, fíjese usted,
está impoluta la escalera. Es decir la sensación que uno tiene es que actúan, pues
hombre, aquello que cuando ven que les exigen. El ruego es que no esperen a que
tengamos nosotros que decirles que hagan el trabajo que tienen que hacer. Les
ruego que no tengamos que andar a través del tuit porque es desagradable, es
desagradable, y que ustedes yo les ruego que tengan más cuidado.
Y la sensación que tenía el Sr. Monrós, que se lo ha dicho al Sr. Cristian, que ha
dicho que no, la tenemos en muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo tienen
ustedes ahí las calles levantadas. Han tenido tres años para levantarlas pero llegan
las elecciones. O sea, cuando ven que se mueven entonces hay que hacer cosas.

…/…
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Les ruego que no actúen así, que actúen ustedes con la diligencia que se espera de
este gobierno y que pongan ustedes el hilo a la aguja cuando lo necesita realmente,
no cuando tienen ustedes a la oposición encima, diciéndoles que eso no está bien y
sobre todo cuando llegan elecciones. Se lo ruego.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Hará más o menos unos diez meses acordamos que habría una comisión de
seguimiento de las obras de la línea 10 y sería una comisión entre la Generalitat,
vecinos, govern y los representantes de los grupos políticos.
Hemos preguntado alguna vez si ha habido reuniones de esta comisión. No parece
que las haya habido, pero nos enteramos el otro día por un tuit que sí que se ha
hecho una visita de seguimiento de las obras con los vecinos, que nos parece bien.
Pero estaría bien que la comisión de seguimiento, si realmente como quedamos se
constituyese, que nos reunamos porque de ese tuit se desprendía que parece que
las obras no van al ritmo que se le suponía para acabar y yo creo que mejor que
tenernos que enterar por radio macuto, pues lo mejor es que nos reunamos y lo
verifiquemos entre todos. Gracias.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
En resposta al Sr. García Coque dir-li, i de fet tenia entès que ja havíem tramitat la
incorporació, la sol·licitud a aquesta xarxa. En tot cas, demà mateix tornarem a
comprovar-ho, però la voluntat és de formar-hi part sense cap tipus d‟objecció ni
problema.
I en tot cas, per apuntar a la Sra. Julia Carballeira al respecte de la qüestió del
pàrquing. Segurament no és complert perquè en aquesta qüestió hi ha més àrees
implicades però sí que estem en contacte amb la direcció de l‟hospital per veure
quines mesures i quines alternatives es poden vehicular. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, respecte a la normativa de temes d‟accessibilitat i les ordres ministerials, li
remetrem tota la documentació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, cap qüestió més? Sinó els precs doncs són precs. El tema de la línea 10
també li farem una contestació per escrit, però també per avançar evidentment la
Generalitat està treballant, s‟han fet algunes reunions amb veïns. En tot cas, si s‟ha
de crear i formalitzar la comissió no hi ha cap inconvenient, tot el contrari, encara
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que vostè ja sap també que, per part de la Generalitat, portem uns mesos una mica,
que no ens podem reunir a nivell tan polític, però sí a nivell més tècnic.
I per a la resta de qüestions que han sortit, evidentment doncs ja els hi contestarem
per escrit, prenem nota. I sobre la qüestió que plantejava la Sra. Esplugas, a veure,
coincidim plenament i per tant li contestaré per escrit però coincidim. És un moment
d‟impacte màxim, el tema dels bars que munten les seves terrasses, i per tant no sé
si ja per part de l‟àrea han posat o no en marxa el procediment d‟avisar als
propietaris però si no hagués estat així, seria bo recordar-ho perquè així ho facin.
Molt bé, doncs si no hi ha cap qüestió més, aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

