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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 8/2016
Data: vint-i-set de setembre de dos mil setze
Hora: 17.05h fins 22.40h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

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

SRA. ALCALDESSA
Benvinguts i benvingudes al Ple ordinari del mes de setembre, Sra. Secretària quan
vulgui pot començar amb l‘Ordre del Dia.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:
La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Hola, bona tarda, gracies Alcaldessa. A favor dels punts 1 i 10, a favor també de
l‘11, a favor del 12 al 16 i em dono per assabentat de la resta.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. A favor de l‘1, 10, 11 i del 12 al 16 i assabentada de la resta.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda, des de la CUP-Poble Actiu votarem a favor el punt 1, ens donem per
assabentades des del 2 fins el 9, ens abstindrem en el 10, votarem en contra del
punt 11 i en aquest punt mantenim el mateix posicionament de quan es va votar
aquesta modificació del Pla General Metropolità i voldríem posar l‘accent en el cost
públic d‘aquestes expropiacions de gairebé 2.200.000 euros, sobretot tenint en
compte les declaracions dels veïns i veïnes afectats i afectades, contràries a aquestes expropiacions, el passat 22 de juliol a la Televisió de l'Hospitalet.
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Deia l‘article al Digital L‘Hospitalet, d‘aquell mateix dia, literalment: ―Ha viscut tota la
seva vida a Sanfeliu i ara fa dos mesos li van comunicar que la planta baixa on viu
està afectada per un pla urbanístic del barri. Seran expropiats i els hi donaran un
pis. L'A. G. es nega a deixar aquesta casa que van construir els pares als anys seixanta."Els pares ja em deien que això passaria. Volen tirar la casa a terra i malgrat
que em donin una altra casa, un pis, vull continuar aquí. És la meva vida ja que porto des de sempre a Sanfeliu i no vull marxar". Alguns viuen de la venda de ferralla,
papers i d'arreglar aparell elèctrics o objectes que troben pel carrer. El R. C. i l'A.
consideren que en un pis no poden continuar amb aquesta activitat que desenvolupen. Han contractat un advocat per presentar un recurs contra l'expropiació i recullen signatures d'altres veïns afectat que també s'oposen. "Treballo aquí arreglant
coses ja que cobro 428 euros i òbviament no puc viure amb aquesta quantitat. Sóc
d'aquí i no em vull moure". En total n'hi ha 28 vivendes afectades per aquest pla
urbanístic, plantes baixes i edificis de tres alçades. V. M. F. ha dit també que: "visc
al 1er-2ª i no tenia cap informació. Ningú m'ha dit res, a 22 de juliol, i no estic d'acord en què ens tirin al carrer. El propietari de la vivenda en qüestió, no en sap res".
En relació al punt 12, ens abstindrem, en el 13 hi votarem en contra, es tracta d'invertir, en aquesta modificació de crèdit, es tracta d‘invertir 351.717 euros procedents de la venda d'un solar del passatge Salvadors, a prop de Can Trinxet, a la
Cooperativa Llar Unió Catalonia, per fer-hi pisos protegits, es tracta d‘una promoció
d‘UGT. Amb aquest ingrés es cobreixen les següents despeses: en primer lloc, la
reurbanització del carrer Estronci i la Porta Sanfeliu, 289.000 euros; la urbanització
del carrer Comtal, 10.000 euros; el certificat de final d'obra a l'adjudicatària de les
obres de la plaça del Repartidor, 17.000 euros; el certificat de final d'obra a l'adjudicatària de les obres de la plaça Puig i Gairalt, la que es troba darrera de la guardia
urbana, al carrer Migdia, per 35.000 euros. Per nosaltres tot gira al voltant de projectes urbanístics, sempre sense participació popular i dintre d'un model urbanístic
del qual estem radicalment en contra, per això votem en contra d‘aquest punt 13.
Votarem a favor del 14 i del 15 i ens abstindrem del 16. Ens abstindrem del 16,
perquè aquests són uns comptes que es van aprovar quan nosaltres no teníem representació en aquest Ajuntament, per tant, no hem sigut partícips dels mateixos, i
en línies generals, com els d'aquest any, no van ser, no veiem que fossin gens participatius, tot i que agraïm la feina feta per la intervenció municipal, ens abstindrem.
Per últim, en relació al 17, ens donem per assabentades. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda Alcaldessa. Des de Convergència votarem a favor de l‘1, ens donem per
assabentats del 2 al 10, no, del 2 al 9, perdó, ens abstindrem del 10, votem a favor
de l‘11, ens abstenim del 12, 13, 14 i 15, votem en contra del 16 i ens donem per
assabentats del 17.
Quant al punt 16, el compte general, donar les gràcies per les facilitats per poder
veure la documentació, a tota la gent, vull dir, sempre amb totes les atencions mà-
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ximes, i votarem en contra d‘aquest dictamen, ja que si bé és ben cert que estrictament aquests comptes poden respondre al que ens demana la Llei, també és cert
que l‘obligació del govern municipal, tant en quant gestors dels recursos públics, no
només és vetllar per complir la Llei, sinó que també ha de vetllar per garantir
l‘eficiència de l‘ús d‘aquests recursos i aquest punt per nosaltres té la mateixa importància que el primer, per tant, votem en contra no per un motiu legal, votem en
contra per un motiu moral, perquè pensem que la gestió dels recursos públics no és
la que hauria de ser.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bona tarda veïns i veïnes. Sobre els dictàmens, farem abstenció del punt número 1,
del punt número 11 i també del número 12 al número 16, estem assabentats del 2
al 9, i del número 17, i a favor del número 10.
Sobre el dictamen número 1, sobre el tema de les dates festives, estem segurs des
del grup d‘Esquerra Republicana, que l‘any que ve que culminarem el procés de la
República Catalana, deixarem de celebrar diades com el Dia de la Hispanidad, que
és una diada que va instaurar Alfons XIII, amb el nom del ―Día de la Raza‖, per rememorar l‘ocupació i la colonització dels pobles indígenes. Aquest fet, doncs va ser
també una festa instaurada pel franquisme, per exaltar els valors de la dictadura i el
feixisme, i també amb el canvi de nom dintre de la monarquia parlamentaria. Per
tant, igual que molts catalans i molts espanyols, el 12 d‘octubre no tenim res a celebrar, i manifestem la nostra solidaritat amb els pobles indígenes i no celebrem cap
tipus de genocidi.
Sobre el dictamen número 11, en l‘últim Ple que va arribar aquest dictamen i avui es
porta l‘aprovació del conveni, el nostre grup municipal que està d‘acord en que s‘ha
de trobar i ordenar aquests espais, perquè trobem espais degradats i en desús, ja
vam preguntar a l‘equip de govern si aquest projecte s‘havia parlat amb els veïns i
les veïnes, si s‘havia consensuat, i la resposta és que sí, que els veïns i veïnes
afectats estaven al cas i ja hi havia un acord. Hem vist malauradament, després
d‘aquell Ple, notícies que això no ha sigut així, per tant, preguntaríem a l‘equip de
govern si ja tots els veïns i les veïnes afectades per aquest projecte, per aquesta
modificació del Pla General Metropolità, doncs estan d‘acord amb aquest projecte i
cóm està la situació en aquests moments.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
L‘1 el votarem a favor, ens assabentem del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, votem favorablement el 10, ens abstindrem de l‘11, 12, 13, 14, 15, votem negativament, votem no,
al 16 i ens assabentem del 17.
En cuanto al de la cuenta general, sobre la cuenta general en primer lugar, pues dar
las gracias, una vez más, a la Intervención y a todos los profesionales que nos han
facilitado el trabajo para poder revisar los expedientes, en especial, como un año
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más también, queremos dejar constancia del agradecimiento a la Sra. C., que con
mucha predisposición y paciencia, pues nos ha ayudado tanto en la función fiscalizadora, como asesora dándonos toda la documentación relativamente rápido.
Pero como cada año, nosotros votaremos en contra, porque nos encontramos con
una gestión presupuestaria ineficiente, no repetiré los argumentos que dimos el año
pasado, porque realmente son los mismos este año y ya están dichos todos. No ha
cambiado nada, no es nuestro presupuesto y tampoco consideramos posible evaluar la gestión, porque carecen de indicadores para medir la eficiencia de la acción
de gobierno, por ello, no estamos satisfechos con tantas y tantas cosas, como es la
política de subvenciones, polideportivos, los servicios públicos o la excesiva utilización de contratos menores. Por todo ello, pues una vez más votamos en contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votem a favor de l‘1, ens assabentem del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, votem a favor del 10 i
en contra de l‘11. Ens preocupa també molt la situació que estan vivint alguns dels
veïns i veïnes afectats per aquest planejament i també estem una mica preocupats
amb el cost de 115.000 euros, per part de l‘Ajuntament, per pagar una gestió que
podrien fer perfectament persones treballadors i treballadores del propi Ajuntament,
no entenem perquè s‘ha d‘externalitzar aquesta quantia, i per això nosaltres votarem en contra.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre l‘expedient número 12, volem una ―aclaració‖ i és que hi ha una adquisició
d‘un sonòmetre i al Ple de juliol va venir un altre expedient de l‘adquisició d‘un sonòmetre, en un cas era de 1.170 euros i en aquest cas és de 26.000 euros, llavors,
quina discrepància hi ha objectiva d‘aquesta diferència de preu del sonòmetre, si és
plausible, doncs votarem a favor i si no votarem en contra de l‘expedient.
Sobre el 13, una reflexió, sabem que la Llei de contractació de l‘Administració Pública permet incrementar un 10% quan es tanca una obra, però jo crec que el que
fem és una pràctica abusiva i poc ètica, per nosaltres, perquè ja sabem d‘entrada
que l‘obra no costarà 100.000 euros, sinó que costarà 110.000 euros, perquè quan
es tanqui l‘obra pagarem un 10% més als contractistes de l‘obra, per tant, creiem
que, tot i que la Llei ho reculli, nosaltres ens oposem a aquest tipus de pràctica, que
és molt habitual a l‘obra pública. De fet, en aquests dos expedients, de plaça Repartidor i de Puig i Gairalt, l‘increment és del 9,89% i del 9,99%, per tant, jo crec que
ens fem trampes al conjunt de la ciutadania, quan diem que fem un tipus d‘obra
pública i els contractistes s‘eroguen aquest dret.
Sobre el 14 votarem a favor, tot el que siguin inversions en política socials i foment
de la cultura, com és el tema de serveis socials, els estudis del Centre Tecla Sala o
la promoció dels 50 anys de Ciutat Pubilla de l'Hospitalet i ajudes al Teatre Joventut, per tant, endavant. La pregunta que tenim aquí, a serveis socials, aquests
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100.000 euros, ajuden a desbloquejar la situació que hi havia sobre els problemes
que hi havia a finals de juliol, que va arribar aquella missiva als treballadors de serveis socials, que no hi havia recursos, si aquests 100.000 euros responen a aquest
element, però ja avancem que votarem a favor aquest expedient.
També votarem a favor de l‘expedient número 15 i sobre el compte general, agrair
en primer lloc l‘esforç i el treball immens que fan els treballadors i treballadores de
l‘àrea d‘Intervenció, Tresoreria i Hisenda, sabem que és una feina molt complicada,
d‘auditar, de controlar, hi ha milers i milers, centenars d‘expedients per auditar i per
analitzar, nosaltres tornem a reclamar aquí, en aquest Ajuntament, que es dotin
més recursos i més personal per fer aquesta feina, jo crec que tenim uns comptes
auditats, uns comptes públics, transparents, és un exercici de democràcia i reforcen
la ciutadania i el vincle de la ciutadania amb la seva institució més propera que és
l‘Ajuntament.
Sobre el concret, fem nostres els comentaris que van fer als diversos informes
d‘Intervenció, què diem, la comptabilitat interna no permet retre de manera justificativa els rendiments dels serveis públics provisionats i/o prestats, ni tampoc permet
figurar-ho als pressupostos dins de la xarxa nominal de programes pressupostaris,
sense incloure la seva descripció, sense fixar objectius, ni indicadors de seguiment
que permetin comparar i assolir els objectius que es puguin proposar en cada pressupost. S‘ha d‘avançar en la concepció de comptes generals de l‘Ajuntament acompanyats dels comptes i estats relatius al propi Ajuntament i les societats mercantils,
com per exemple La Farga o d‘altres.
Per tant, hi ha una sèrie d‘elements sobre cóm funcionen, la manera de treballar de
les modificacions de crèdits, que sabem que és una manera, doncs bé, per anar
resolent quan hi ha necessitats subjectives, però que no és un element que nosaltres creiem que sigui el convenient. S‘ha d‘articular, no ho diem nosaltres, un Pla
d‘Actuació Municipal on es pugui veure i planificar les inversions públiques del conjunt de l‘Ajuntament i no cada dos per tres anar a modificacions de crèdit per resoldre qüestions que puguin sortir. Nosaltres creiem que aquest és el debat més profund que s‘ha de fer, un pressupost ben argumentat, ben discutit, ben elaborat i que
doni solució a aquest conjunt d‘elements deficitaris que situa Intervenció i, com deia
abans en la meva intervenció, fan falta més recursos perquè els treballadors i treballadores puguin fer la seva feina d‘auditar i controlar els treballs públics. Per tot això,
ens abstindrem en aquest punt.
Perdó, i en el número 17 ens donem per assabentats.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, buenas tardes, gracias Alcaldesa. En el punto número 1 a favor, en el 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9 enterados, en el 10 a favor, en el 11 abstención, 12 abstención, 13 abstención, 14 abstención, 15 abstención, en el 17 abstención y en el 16 cederé la palabra a la compañera Carmen para que lo explique.
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SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
En primer lugar, bueno, desde este grupo municipal también damos las gracias al
equipo de Intervención que nos ha facilitado muchísimo la labor de la revisión de la
cuenta general y nosotros queremos mostrar nuestra disconformidad a unos cuantos puntos.
Subvenciones, en los momentos en los que nos encontramos, la ciudadanía está
susceptible a un tema cuya adjudicación es subjetiva, como lo pueden ser las subvenciones. Nos cuesta mucho entender porqué la información relativa a las subvenciones no es igual de accesible que el acceso a información referente a otras inversiones de mucha mayor cuantía, es decir, cuando hemos ido a Intervención no ha
habido ningún problema para ver expedientes de cualquier tipo de inversión, pero
cuando hemos querido revisar la justificación de algunas subvenciones, se nos ha
remitido a las diferentes áreas, lo cual nos ha requerido tramites adicionales que
tampoco estaba muy claro cuál era el trámite para acceder a esta información, y en
la mayoría de los casos nos ha impedido obtener en un plazo razonable.
A día de hoy, por ejemplo, tenemos todavía citas para revisar expedientes de subvenciones, o sea, tenemos citas con fecha posterior a la fecha de aprobación de
esta cuenta general. Además, hemos constatado que en ocasiones no es muy escrupulosa la justificación de estas subvenciones de acuerdo al criterio de adjudicación y en algún caso se han justificado gastos que distan un poco del proyecto de
subvención aprobado.
En cuanto a transparencia, en aras de transparencia, creemos que debería indicarse el destino de algunos gastos de representación, como por ejemplo el motivo de
comidas pagadas mediante la presentación de tiquets, sin indicar ni los asistentes,
ni el objetivo de las mismas.
Y, por último, respecto al tema de modificaciones de crédito, des de nuestro grupo
municipal manifestamos nuestra disconformidad en el excesivo número de modificaciones de crédito, que muchas de las cuales son debidas a una deficiente formulación del presupuesto municipal. Por todo esto, nosotros votamos en contra.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En relació a les modificacions de crèdit del punt 12 i 13, a les
quals han fet referència en concret Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa, i que també algun altre grup ha fet referència, a veure, en primer lloc,
està molt bé que els grups de l‘oposició facin la seva tasca de fiscalització al govern, és la seva obligació, però crear ombres de dubte allà on no n‘hi ha, em sembla que no és de rebut, és a dir, la compra d‘un sonòmetre per activitats reglades,
per tal de mesurar el soroll que fan els establiments o que fan determinades activitats, per tal de fer un seguiment, vostè s‘està referint a una reparació i ara parlo de
la compra, la compra d‘un sonòmetre a preu de mercat, un sonòmetre homologat,
perquè un sonòmetre de 1.000 euros, ja li dic jo que vostè homologadament no po-
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drà fer n‘hi una sola mesura d‘una llicència d‘activitat, doncs el que plantegem és
una compra, a preu de mercat, d‘un aparell homologat, que està absolutament equilibrat per això i que té el cost que té, nosaltres no... i que és necessari a aquestes
alçades de l‘any i, per tant, tenim disponibilitat econòmica i ho fem d‘aquesta manera.
Sobre el tema de l‘excés de medició en algunes obres, mirin, vostès saben perfectament que les obres tenen un projecte, aquest projecte..., i li parlo per exemple de
la plaça del Repartidor, que vostès estaven al districte I i coneixien molt bé el projecte, val a dir també que tant el de la plaça del Repartidor, com el de Puig Gairalt,
van tenir un procés de participació, ho dic perquè aquí es nega sempre la major,
sembla que no participi ningú, perquè algú no s‘ha ―enterat‖, si alguns no s‘han ―enterat‖, no és un problema del govern, va haver un procés de participació a Puig Gairalt i al parc de la Serp. I, en concret, en el tema de la plaça del Repartidor, tenim un
excés de medició per una senzilla raó, aquest és un edifici catalogat, en el que han
sorgit unes dificultats estructurals que estaven ocultes en les obres que Correos
havia realitzat al llarg de molts anys, quan tu entres a una obra d‘aquestes, no pots
fer 50.000 ―catas‖ abans de fer el pressupost, i efectivament hi ha un excés de medició d‘obra que està perfectament documentat i signat per un tècnic, no hi ha cap
cosa, al marge de la seva imaginació. I en el tema de la plaça Puig Gairalt, és un
excés també de medició absolutament comprovable, ho dic, perquè això d‘anar creant ombres de dubte sobre l‘obra pública, aquí no sé què, sempre no sé quant, escolti‘m, siguem rigorosos, i si cal estem a la seva disposició per donar-los-hi tota la
informació. Moltes gràcies.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Primer de tot, felicitar, com ha fet la resta de grups, a tot
l‘equip d‘Intervenció, per la tasca realitzada i que encara estan fent. Després, remarcar que han tingut al seu abast tots els comptes de l‘Ajuntament, tota la documentació que l‘acompanya, que hem intentat donar la màxima transparència als
comptes municipals, i perquè tots els grups polítics la puguin examinar, i sempre
posem en valor que aquest Ajuntament ha sigut pioner en posar molta més informació de la que d‘altres ajuntaments, en el seu cas, doncs estan donant, i és una
continuació a aquesta bona pràctica que es fa a l‘Ajuntament durant molts anys.
També que hem donat resposta a la moció presentada pel Partit Popular, que estiguessin els dos mesos en exposició per part dels grups polítics, cosa que també,
excepte l‘any passat, però també es feia d‘altres anys i que també molta de la informació que demanen, doncs ja està penjada a la seu electrònica de l‘Ajuntament,
llavors això també a vegades..., bé, segurament hem de..., hi ha una mica de desconeixement de tota la informació que hi ha penjada a la seu electrònica, perquè
moltes vegades es pregunta o es demana informació que ja està a la seva disposició, tant de vostès, com de la resta de ciutadans.
I, per acabar, doncs remarcar que són uns comptes públics sanejats, que compleixen amb els ratis de solvència i de liquiditat i d‘estabilitat pressupostària i sostenibili-
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tat financera, tal i com marca la llei.
Respecte de comentaris que han fet la resta de grups polítics, doncs bé, remarcar
això, el que deia el meu company Pepe Castro, doncs que, de la modificació 61,
primer és una...només n‘hi ha un sonòmetre a l‘Ajuntament, per tant, com que ha
hagut alguna reparació o s‘ha hagut de fer alguna reparació, doncs l‘equip tècnic el
que demana és intentar poder comprar un altre sonòmetre que és el que està fent i
és el que costa, per tant, no hi ha aquí gaire marge. També en el comentari de la
modificació 62, del crèdit número 62, bé, no deixa de ser una previsió econòmica de
liquidació de final d‘obra, per tant, és el que se‘ns demana que fem i jo crec que ja
el Sr. Castro ha fet tots els arguments per acabar d‘aclarir-ho.
Respecte al punt 16, bé, ja garantim que es fa tota la tasca que es demana, nosaltres també demanem que manquen més recursos a l‘Ajuntament, però vaja, la Llei
que ens ve des de Madrid, doncs ens marca molt i no ens deixa contractar més
personal, si fos per nosaltres, doncs estaríem encantats de tenir a l‘Ajuntament tot
un equip municipal per poder fer encara millor aquesta tasca, però que sí que
l‘Ajuntament garanteix que tota la part de fiscalització ja es fa gestionada per la Intervenció Municipal.
I respecte al comentari de Ciutadans, del grup polític de Ciutadans, doncs a veure,
molts dels comentaris segurament no vénen de les propostes, de la visualització
dels informes econòmics, perquè hi ha unes conclusions que no acabem
d‘entendre, i respecte al tema dels expedients que comentaven, doncs puc intentar
entendre que segurament demanar uns expedients de contractació, doncs aquí, els
de contractació, l‘àrea gestora és contractació i llavors és més fàcil poder demanar
a contractació un informe i segurament és molt més ràpid, si demanem un expedient potser d‘una subvenció a una entitat, doncs aquí hi ha diferents àrees de
l‘Ajuntament que formen part, per tant, també a nivell intern és més complicat, està
l‘àrea gestora que seria l‘àrea finalista, la que concedeix aquesta subvenció i que
després recull tota la informació, però també hi ha l‘àrea de Participació que és la
que fa l‘adjudicació formal de la subvenció, per tant, aquí també hi ha un apart de
l‘expedient, a contractació també hi ha tota la part auditora, per tant, aquests expedients estan dividits en diferents àrees, llavors segurament és més complicat anar
ràpid per donar resposta a la demanda que se‘ns dóna, llavors segurament les àrees intenten anar el més ràpid possible, segurament es podria anar encara més ràpid, no dic que no, no sé el cas, però quan tens més d‘una àrea i tens l‘expedient
repartit, doncs bé la problemàtica que hi ha és aquesta, en canvi si depèn de contractació és més ràpid poder donar resposta a aquesta demanda que és un tema
merament formal i administratiu, no té res a veure ni amb tema polític, ni de..., és un
tema de recollir tot l‘expedient que està repartit per l‘Ajuntament. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Respecte del punt número 11 del conveni amb REGESA, dir un
parell o tres de coses, una pregunta del Sr. Toni García, respecte del tema de consens o no consens en el barri de Sanfeliu, a veure, nosaltres en el tema de Sanfeliu,
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amb els veïns, amb els afectats, per dir-ho d‘alguna manera, s‘han mantingut diverses reunions amb propietaris de les finques al llarg del temps, perquè aquest no és
un projecte que vingui de fa quatre dies, sinó que porta ja un llarg temps de procediment, per tant, s‘han mantingut reunions i sempre nosaltres en tots els processos
on hem acabat executant un planejament urbanístic on es veien afectades persones
que vivien allà, sempre hem intentat, de totes totes, arribar, no només a un consens, que sempre ha estat així, sinó intentar arribar a un acord unànime. Prova
d‘això, si ho tenim al cap, per exemple l‘ampliació del parc de Can Buxeres, que fins
i tot hem acabat, diguéssim, mantenint a les persones que van voler mantenir-se
dins del propi parc, fins que acabin ells, mentre puguin viure, mentre ho vulguin ho
faran allà i acabarem. Per tant, en aquest procediment serà exactament igual, esgotarem totes les vies per intentar arribar a acords amb tot el conjunt dels veïns i continuarem fent la política de gestió del planejament, com hem fet en aquesta ciutat al
llarg dels anys, que sempre l‘hem fet sense conflicte amb els veïns afectats.
Respecte del fet que fem un conveni amb REGESA, dir que REGESA, per qui no ho
conegui, és una empresa pública, que té la qualificació de mitjà propi dels cinc ajuntaments que formen part de la comarca, i això fa que no sigui correcte dir que fem
una externalització de la gestió, ja que estem parlant d‘un mitjà propi 100% públic, i
encara és més difícil d‘entendre que es faci aquesta afirmació, quan s‘ha estat formant part dels governs, de l‘empresa i de la entitat pública, 100% propietari, que és
el Consell Comarcal del Barcelonès, i s‘ha format part tant del Consell
d‘Administració de l‘empresa, com del govern de l‘Administració 100% propietària
d‘aquesta societat. Per tant, és una empresa 100% pública, mitjà propi d‘aquest
Ajuntament, qui tirarà endavant la gestió, i es fa a REGESA, com la fan servir el
conjunt d‘ajuntaments de la comarca, perquè és una empresa creada justament
amb aquesta intenció, per donar servei a totes les ciutats, a tots els ajuntaments,
sense incrementar costos i tenint un servei absolutament especialitzat en la gestió
urbanística.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si hi ha alguna paraula més, per part d‘Iniciativa.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo creo que, Sr. Pepe Castro, no acaba de responder, simplemente diciendo que
un sonómetro puede ser..., el de julio era para equis actividad o tiene unas características técnicas y este otro tiene otras, ya está, uno ha costado 1.000 euros y el
otro ha costado 25.000 euros, usted lo aclara aquí y vamos a estar todos más o
menos de acuerdo, ya está. Como no lo aclara, nosotros votaremos en contra.
Y sobre lo que comentaba del expediente número 13, pues no discutimos el proceso participativo y nos honra cada vez que ponen aquí en Pleno trabajos que han
hecho antiguos compañeros nuestros y que los han traído aquí de manera participativa, eso dista totalmente, en el otro extremo, a cómo se ha contratado y a cómo
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se sigue contratando. Usted ha puesto un ejemplo, que se han tenido que hacer
unos trabajos extra, da igual el trabajo extra que se haga, en cada expediente de
certificación de obra pública vendrá aquí una modificación del 9,9%, del 9,8, del
9,7%, sino ya lo verá. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. No, es que les afirmacions categòriques després s‘han de demostrar amb papers, i miri, tot el procediment de contractació d‘obra, que passa per
la mesa de contractació, és perfectament transparent, i vostè sap les baixes, la licitació, el preu de licitació, la baixa, el retorn d‘aquests diners de la baixa novament a
la tresoreria de l‘Ajuntament i, després, durant les obres, les contingències que puguin sortir que facin o no que s‘arribi a un excés de medició. No totes les obres tenen això, això és una afirmació gratuïta, vull dir, això s‘ha de comprovar, vostè ho
diu aquí i es queda tan ample.
I, en segon lloc, en aquelles obres que efectivament arribem fins el 9,99, és perquè
no podem arribar més enllà del 10, això és una qüestió legal, en alguns casos, alguna obra... Miri, no, li poso un exemple, vostès en el Ple anterior van demanar uns
bancs per la plaça Puig Gairalt, pel carrer Rodés, aquests bancs s‘han de posar en
un crèdit que avui no existeix i, per tant, igual que avui n‘hi ha, per exemple, una
moció que parla de la instal·lació d‘uns hipotètics serveis al carrer, doncs això, si
s‘aprovés i estiguéssim tècnicament en línia i les coses es poguessin fer, necessitaríem una modificació de crèdit, perquè això no està en cap pressupost i això és perfectament legal.
I vull acabar amb qualsevol ombra de dubte sobre aquesta qüestió i dir-ho públicament, perquè és que vostès van aquí posant núvols sobre una cosa que és perfectament transparent. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més, si no passaríem....Sí...

SRA. SECRETÀRIA
El posicionament sobre el punt 13 per part d‘Iniciativa.
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SRA. ALCALDESSA
El posicionament sobre el punt 13 per part d‘Iniciativa-Esquerra Unida AlternativaPirates.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Crec que abstenció.

SRA. SECRETÀRIA
És que no he pres nota.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem a la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS
D’AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2017.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i amb 2 vots d’abstenció
dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
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VIST l‘escrit del director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de data 30 de juny
de 2016, amb registre general d‘entrada en aquest Ajuntament número 41.064 de 8
de juliol de 2016, pel qual es sol·licita que aquesta Corporació proposi amb caràcter
definitiu les festes locals del municipi per a l‘any 2017.
ATÈS que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, per Ordre
TSF/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC núm. 7135, de data 6 de juny de
2016, estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l‘any 2017,
deixant constància en el seu article 2 que, a més de les que es fan constar en
l‘article 1, seran fixades mitjançant una ordre d‘aquell Departament dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels respectius ajuntaments.
VISTA la provisió de l‘Alcaldia-Presidència, de data 1 de setembre, per la qual resol
que s‘iniciï l‘expedient administratiu adient per establir com a festes locals per a
l‘any 2017, els dies 5 de juny i 25 de setembre.
VIST l‘informe emès per la Secretària General del Ple de l‘Ajuntament (L‘H
18//2016), de 9 de setembre de 2016, que integra l‘expedient.
El Ple, a proposta de l‘Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Establir com a festes locals de l‘any 2017 per al terme municipal de
L‘Hospitalet de Llobregat els dies 5 de juny i 25 de setembre.
SEGON.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l‘AlcaldiaPresidència, a la Gerència Municipal, a la ponència Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, a la ponència d‘Hisenda i Serveis Centrals, a
la Secretaria del Ple, a la Intervenció i Tresoreria Generals d‘aquest ajuntament; i,
mitjançant l‘intranet municipal, posar-ho en coneixement de la resta de ponències,
regidories, serveis i treballadors/res d‘aquest Ajuntament.
ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 6374/2016 DE 26 DE JULIOL, PEL QUAL ES DETERMINA UNA NOVA
DIVISIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
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govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l‘Alcaldia número 6374/2016 de 26 de juliol, que literalment diu:
―ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, la Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la ciutat va dictar el Decret
5527/2015, de 15 de juny, pel qual es va determinar la divisió de l‘administració
municipal en 7 Àrees executives, determinació que va ser modificada pel Decret
1277/2016, de 24 de febrer.
VISTA la providència de l‘alcaldia de 25 de juliol de 2016, per la qual s‘insta a la
Secretaria General del Ple a realitzar els actes administratius necessaris per efectuar una modificació de la divisió de les àrees de l‘Administració executiva municipal
de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet, de conformitat amb el que disposa l‘art. 21 del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012), desprès de
transcorregut un temps inicial de funcionament de l‘estructura inicial del mandat
2015-2019 i per necessitats d‘adaptació a l‘estructura directiva.
VIST que l‘article 124.4.k) de la Llei 7/1985 de 2 d‘abril reguladora de les bases de
règim local, atribueix a l‘Alcaldia, entre altres funcions, la d‘establir l‘organització i
estructura de l‘administració municipal executiva, sens perjudici de les competències atribuïdes al Ple en matèria d‘organització municipal per l‘article 123.1.c) de la
mateixa Llei.
VIST que en desenvolupament de les determinacions legals el Reglament Orgànic
de Govern i Administració vigent a l‘art. 21.6 atribueix a l‘alcaldia la facultat de determinar el número, denominació i la competència de les diferents àrees de govern
que constitueixen el primer nivell essencial de l‘organització municipal.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, en funcions, de 10 de juny de 2015
(L‘H 21/2015)
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l‘article
124.4.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les bases de règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- DETERMINAR una nova divisió d‘Àrees de Govern, als efectes d‘adaptar
el seu àmbit d‘actuació, tot i mantenir la mateixa denominació que la recollida al
Decret 1277/2016, i sens perjudici de les Regidories de Govern que s‘integren en
l‘organització de cada Àrea, i la divisió territorial en Districtes, de conformitat amb el
següent detall:
A. ÀREES:
I.
II.

ÀREA DE L‘ALCALDIA–PRESIDÈNCIA.
ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ.
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III.
IV.
V.
VI.

ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME.
ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS.
ÀREA D‘ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
ÀREA D‘HISENDA I SERVEIS CENTRALS.

B. DISTRICTES:
 DISTRICTE I: CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU.
 DISTRICTE II: COLLBLANC- LA TORRASSA.
 DISTRICTE III: SANTA EULÀLIA -GRANVIA
 DISTRICTE IV: LA FLORIDA-LES PLANES
 DISTRICTE V:PUBILLA CASES-CAN SERRA.
 DISTRICTE VI : BELLVITGE-GORNAL.
SEGON.- DETERMINAR que correspon a cada Àrea la coordinació i la gestió de
les funcions executives que per raó de la matèria, activitat administrativa o serveis
se li assignen a continuació:

I. ÀREA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
1. GABINET DE L’ALCALDIA:
1.1 ASSISTÈNCIA A L’ALCALDIA
a. L‘assistència a l‘alcaldia en aquells assumptes pels que sigui requerida.
b. El seguiment dels programes municipals
c. L‘oficina d‘assistència a l‘alcaldia: coordinació de l‘agenda de l‘alcaldia, gestió
dels assumptes derivats de l‘actuació directa de l‘alcaldia i coordinació administrativa de l‘àrea.
d. L‘organització i la coordinació dels mitjans personals i materials del transport
oficial.
e. El seguiment i la coordinació de l‘atenció als ciutadans.
1.2 ASSISTÈNCIA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
a. El seguiment de l‘execució dels acords adoptats per la Junta de Portaveus.
b. El suport als desenvolupament de l‘activitat institucional dels grups polítics municipals.
1.3 RELACIONS EXTERNES I INSTITUCIONALS
a. El disseny i la planificació de les relacions institucionals de la corporació municipal.
b. El seguiment dels convenis i acords en matèria de relacions institucionals.
c. La gestió de les relacions de l‘alcaldia amb els diferents agents socials de la ciutat.
d. La gestió del protocol municipal.
e. La gestió dels casaments civils.
f. La gestió de les relacions internacionals de la corporació.
g. La direcció d‘aquells esdeveniments que per la seva transcendència institucional
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s‘indiquin expressament des de l‘alcaldia, i la supervisió de les línees d‘actuació
genèriques en matèria d‘organització i esdeveniments institucionals.
h. La implementació, la gestió i la coordinació d‘aquells programes vinculats a l‘establiment de polítiques de promoció institucional de L‘Hospitalet.
i. Les relacions i els agermanaments amb altres municipis espanyols i estrangers.
j. L‘organització d‘actes institucionals.
1.4 COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
a. El disseny i la planificació de les polítiques de comunicació de la corporació municipal.
b. El disseny de la imatge corporativa i de les campanyes institucionals.
c. La supervisió dels criteris aplicatius de la imatge corporativa de l‘Ajuntament i de
les campanyes institucionals.
d. El disseny, l‘elaboració i la gestió de les polítiques de relació de l‘Ajuntament
amb els mitjans de comunicació.
e. El disseny, l‘impuls i la coordinació de la comunicació institucional a Internet.
f. La coordinació de la política d‘edicions i publicacions municipals.
1.5 ANÀLISI I PROSPECTIVA I OPEN DATA
a. L‘anàlisi i recerca de l‘avaluació de les polítiques públiques.
b. L‘anàlisi de l‘evolució socio-econòmica de la ciutat; així com, els estudis sociològics i valoratius de polítiques públiques.
c. L‘anàlisi demoscòpic del municipi.
d. L‘elaboració i manteniment de la informació estadística de la ciutat.
e. La coordinació i gestió en matèria d‘estudis en general.
f. La coordinació i l‘assessorament a les Àrees de l‘Ajuntament pel que fa referència a treballs d‘estudis sectorialitzats o interàrees.
g. La coordinació del manteniment del sistema d‘informació corporatiu de l‘Ajuntament.
h. L‘impuls i la coordinació de l‘Open Data.
i. L‘impuls i la coordinació de les bases de dades de la corporació.
2 GERENCIA MUNICIPAL
De conformitat amb l‘art. 24.3 del Reglament Orgànic de Govern i Administració,
s‘adscriu a l‘alcaldia aquest òrgan, al qual li correspon la direcció executiva superior
de l‘Ajuntament i l‘establiment dels mecanismes per desenvolupar les seves tasques de coordinació amb la resta dels òrgans directius, en exercici d‘aquesta funció
portarà a terme:
2.1 IMPULS I SEGUIMENT EXECUTIU DE L’ACTUACIÓ MUNICIPAL
a. L‘impuls, la coordinació i la direcció executiva, dels programes municipals i especialment de les accions que pel seu caràcter transversal impliquen la participació
de diverses àrees de l‘Ajuntament.
b. El seguiment de l‘execució dels assumptes sotmesos a l‘aprovació de la Junta de
Govern Local i del Ple municipal.
c. L‘impuls i la implementació de noves fórmules de finançament dels projectes
públics com el patrocini i el mecenatge.
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2.2 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT DEL MODEL DE
GESTIÓ CORPORATIVA
a. L‘elaboració de criteris organitzatius de caràcter general.
b. L‘avaluació de les propostes de canvis de l‘estructura organitzativa i tramitació
de les corresponents resolucions.
c. L‘anàlisi de processos amb la corresponent elaboració dels indicadors de gestió.
d. Les avaluacions operatives en relació a la prestació de serveis.
e. El seguiment dels projectes de creació i/o modificació de serveis municipals i
avaluació dels recursos emprats.
f. L‘elaboració i el seguiment dels projectes de millora de la gestió.
g. Les actuacions necessàries per a l‘establiment d‘un sistema integral d‘atenció i
informació al ciutadà.
h. La coordinació amb totes les àrees municipals per a l‘establiment dels circuits
necessaris per atendre el desenvolupament d‘un sistema integral d‘atenció i informació al ciutadà.
i. Coordinació, definició de criteris i projectes de desenvolupament organitzatiu per
tal de desplegar el model de gestió corporatiu.
j. Disseny del sistema de planificació operativa de la corporació: catàleg de serveis
i projectes derivats.
2.3 ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
a. Impuls i coordinació transversal dels projectes en l‘àmbit de l‘administració electrònica.
b. Reenginyeria, simplificació i implantació de processos sobre les infraestructures
d‘administració electrònica.
c. Definició de la política d‘identitat i signatura digital corporativa
d. Definició de la política d‘interoperabilitat corporativa. Quadre d‘interoperabilitat de
documents.
e. Implementació i gestió del projectes d‘administració electrònica amb altres administracions: serveis interoperabilitat del sistema d‘informació entre administracions, serveis comuns d‘administració electrònica i altres.
2.4 ARXIU I SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL
a. La gestió del arxiu administratiu municipal i els sistemes de gestió documental.
b. La definició dels objectius de l‘arxiu municipal.
c. El desenvolupament dels procediments de gestió documental de l‘Ajuntament.
d. Vetllar per la preservació del patrimoni documental del municipi, tant públic com
privat.
2.5 COMUNICACIÓ INTERNA
a. La coordinació i la gestió de la intranet municipal.
b. El disseny i la implementació de la intranet com a instrument de comunicació
interna.
2.6 PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
a. L‘elaboració i el seguiment del Pla d‘Actuació Municipal.
b. La valoració i l‘avaluació dels programes d‘actuació incardinats dins del PAM.
c. El disseny i la definició dels sistemes d‘avaluació de polítiques públiques.
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2.7 TRANSPARÈNCIA
a. El disseny i la implantació de la política i models de gestió de la transparència
municipal.
b. La gestió del portal de transparència.
c. La coordinació transversal per a la implantació de les actuacions derivades de la
normativa vigent en matèria de transparència per part de les diferents àrees.
d. La coordinació dels procediments derivats del dret d‘accés a la informació.
3 PARTICIPACIO
a. El disseny, l‘elaboració i l‘execució dels programes en matèria de participació.
b. L‘impuls i la coordinació dels òrgans de participació inclosos al Reglament Orgànic de Participació Ciutadana.
c. La implantació de nous mecanismes de participació ciutadana que permetin la
implicació de forma activa i directa dels ciutadans en l‘activitat municipal.
d. La gestió del Registre d‘Entitats de l‘Ajuntament i els procediments per a la seva
actualització, inclosa la tramitació i resolució de les sol·licituds de les altes i baixes en la inscripció.
e. El suport a les entitats en el compliment de les seves obligacions legals, en especial les referides a transparència.
f. La coordinació de les polítiques municipals sobre el territori, especialment
l‘impuls i el desenvolupament de L‘Hon dels districtes.
4 ASSESSORIA JURIDICA
S‘adscriu a l‘Àrea de l‘Alcaldia aquest òrgan directiu, d‘existència obligatòria de conformitat amb l‘art. 129 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local. al qual li corresponen les funcions que determina l‘art. 27 del Reglament de Govern i Administració vigent, (BOP 12.01.2012), així com, la resta que li
atribueixin les disposicions legals i reglamentàries vigents, sense perjudici
d‘aquelles atribuïdes a la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local i a la Secretaria General del Ple. A títol enunciatiu, correspon a l‘Assessoria Jurídica:
a. L‘assistència jurídica a l‘alcaldia i a la Junta de Govern Local, així com als òrgans
directius, en relació a les funcions de la pròpia competència.
b. La direcció i la coordinació dels serveis jurídics de les diferents àrees i serveis
municipals, en relació a les matèries competència dels òrgans definits a l‘apartat
anterior.
c. La direcció i supervisió en l‘elaboració dels esborranys d‘estatuts, de les normatives municipals i dels convenis, a excepció dels reglaments de caràcter orgànic i
els estatuts d‘òrgans externs en els quals participa l‘Ajuntament que corresponen
a la secretaria general del Ple.
d. L‘elaboració de circulars i propostes d‘instruccions que estableixin criteris jurídics
unificats en matèries que no siguin competència del Ple.
e. La tramitació centralitzada dels procediments derivats de l‘exercici del dret
d‘informació i del dret d‘accés a l‘informació pública.
f. Les funcions que li atribueix la legislació de contractes de les administracions
públiques: informes dels plecs de clàusules administratives particulars, informes
en els procediments per als supòsits d‘urgència, formar part de la mesa de con-
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g.
h.

i.

j.

k.

tractació, i aquelles que aquesta legislació assigna als secretaris de l‘Ajuntament,
llevat de la formalització de contractes en document administratiu.
La representació i defensa en judici de la corporació, sens perjudici que es pugui
atorgar la representació i la defensa a procuradors i lletrats externs.
La representació i defensa en judici de les autoritats i dels empleats públics de
l‘Ajuntament condicionada a la compatibilitat amb la defensa dels drets e interessos generals de l‘Ajuntament en relació al procés en concret, i a la prèvia autorització de l‘òrgan competent i sens perjudici que es pugui atorgar la representació
i la defensa a procuradors i lletrats externs.
La interposició de recursos administratius o reclamacions davant altres administracions públiques, així com la compareixença i defensa de l‘Ajuntament en els
procediments iniciats per altres administracions públiques.
La tramitació dels expedients administratius la competència dels quals correspongui a l‘alcaldia per raó de la matèria i no estiguin atribuïts a cap altre servei
de l‘Àrea de l‘alcaldia, així com de tots aquells que per la seva especial rellevància es consideri adient que siguin tramitats per l‘Assessoria Jurídica.
La difusió de l‘actualització de la normativa vigent als diferents serveis municipals.

5 SECRETARIA TÈCNICA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S‘adscriu a l‘Àrea d‘Alcaldia aquest òrgan directiu, d‘existència obligatòria, com a
òrgan de suport a la Junta de Govern Local i al/a la Regidor/a Secretari/a de conformitat amb l‘art. 126.4 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, al qual li corresponen les funcions determinades als articles 13 i 17
del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012); així
com les que li siguin atribuïdes en la resta de normativa legal i reglamentària vigent.
A títol enunciatiu les següents:
a. L‘assistència al/ a la Regidor/a Secretari/a de la Junta de Govern Local.
b. La remissió de les convocatòries als membres de la Junta de Govern Local.
c. L‘arxiu, la custòdia de les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions
d‘aquest òrgan, així com la tramitació dels procediments relatius a la periodicitat i
composició d‘aquest òrgan.
d. Vetllar per la correcta i fidel comunicació dels acords.
e. La confecció i custòdia del llibre decrets de l‘alcaldia i resolucions delegades de
la resta d‘òrgans unipersonals.
f. La fe pública dels actes dels òrgans unipersonals i la fe pública relativa a la formalització dels contractes i altres actes que hagin estat aprovats pels òrgans
unipersonals municipals o per la Junta de Govern Local.
g. Las resta de funcions de fe pública no atribuïdes al Secretari General del Ple o
al/a la Regidor/a Secretaria/a de la Junta de Govern Local.
h. La remissió a l‘administració de l‘estat i de la comunitat autònoma de les còpies,
o en el seu cas, extractes dels actes i acords decisoris dels òrgans unipersonals
de l‘Ajuntament i de la Junta de Govern Local.
i. La gestió i administració del Registre General d‘entrada i sortida de l‘Ajuntament i
la gestió del tauler d‘anuncis municipal.
j. L‘emissió de les certificacions de les dades que consten en el Registre Municipal
d‘entitats de conformitat amb l‘art. 66 del Reglament Orgànic de Participació Ciu-
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tadana, vigent.

6 SECRETARIA GENERAL DEL PLE
S‘adscriu a l‘àrea d‘alcaldia, en tant que presidenta del Ple, aquest òrgan directiu,
d‘existència obligatòria, de conformitat amb l‘art. 122.3 de la Llei 7/1985, de 2
d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, al qual li corresponen les funcions
determinades als articles 32 i concordants del Reglament Orgànic del Ple, vigent,
(BOP 12.01.2012) així com les que li siguin atribuïdes en la resta de normativa legal
i reglamentària vigent. A títol enunciatiu les següents:
a. Les funcions en relació a la Presidència del Ple i les Comissions que li assigna
l‘art. 122.5 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
b. Les funcions que en relació a la Junta de Portaveus li assigna el reglament orgànic del Ple.
c. Les funcions de fe pública dels actes i acords que dimanen de ple, de les comissions del Ple o de la Junta de Portaveus, i la certificació en relació a les competències que tinguin atribuïdes aquests òrgans.
d. La Secretaria de la Junta General de les societats de capital íntegrament municipal.
e. L‘elaboració de circulars i propostes d‘instruccions que recullin criteris jurídics
unificats en matèries competència del Ple, així com en relació a les competències que tingui atribuïdes la secretaria.
f. Les funcions que la legislació electoral general assigna als secretaris dels ajuntaments i la tramitació dels procediments relatius a la modificació dels districtes i
seccions electorals, als efectes electorals i del padró municipal d‘habitants.
g. La direcció, la custòdia i la conservació del registre d‘interessos de l‘Ajuntament,
sota la responsabilitat directa de l‘alcalde o membre de la corporació en qui
aquest delegui.
h. La resta de les funcions atribuïdes en relació al registre d‘interessos pel Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent.
i. La tramitació dels procediments relacionats amb el cartipàs municipal que li siguin encomanats per l‘alcaldia.
j. La direcció i supervisió en l‘elaboració dels projectes de reglaments de caràcter
orgànic i/o estatuts dels òrgans que correspongui aprovar al ple amb el quòrum
de la majoria absoluta.
k. La resta de funcions que li assigni la legislació vigent aplicable i els reglaments
municipals.
7 TRIBUNAL ECONOMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
S‘adscriu a l‘Àrea d‘Alcaldia aquest òrgan al qual li corresponen les funcions atribuïdes per l‘art. 137 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim
local, relatives a la resolució de les reclamacions econòmic administratives de conformitat amb el Reglament Orgànic del Tribunal Econòmic Administratiu vigent
(BOP 15.02.2012).
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II. AREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ.
1. GESTIÓ GENERAL DE L’ÀREA
a. Correspon al/a la Tinent/a d‘Alcaldia titular de l‘Àrea la coordinació de l‘actuació
de les regidories de govern delegades en les matèries de l‘Àrea i l‘exercici directe de la gestió de les matèries no atribuïdes a una regidoria de govern.
b. La resolució dels procediments per a l‘obtenció de subvencions i altres recursos
econòmics de les administracions, entitats, institucions públiques o privades destinades a les matèries atribuïdes a l‘Àrea, corresponent la tramitació a les Regidories de Govern integrades en l‘Àrea en atenció a les matèries que tenen atribuïdes.
c. El seguiment de les subvencions obtingues en matèries de l‘Àrea, inclosa la tramitació dels procediments de reintegrament a l‘administració subvencionant de
les quanties no gastades i l‘acceptació de la compensació amb motiu del reintegrament. corresponent la gestió a les Regidories de Govern integrades en l‘Àrea
en atenció a les matèries que tenen atribuïdes.

2. COORDINACIÓ
a. La iniciativa i la coordinació de l‘elaboració de la normativa orgànica municipal.
b. El seguiment i la coordinació de la implantació dels plans i projectes de interès
estratègic de la ciutat.
c. La coordinació de les activitats i mitjans relacionades amb els processos electorals, inclosa la participació en l‘elecció a cambres agràries.
d. El registre i el seguiment de convenis administratius.
e. La coordinació i la supervisió de caràcter polític de la totalitat dels assumptes
que han de ser sotmesos als òrgans de govern, realitzant tasques de coordinació
i/o seguiment .
f. La coordinació política dels plans i programes destinats a la recerca de recursos
en l‘àmbit de la UE
g. L‘impuls, la coordinació i la direcció executiva dels programes i projectes objecte
de finançament a través de fons procedents de la UE, de l‘AMB i d‘altres administracions públiques.
h. La identificació de fons de finançament extern per a la gestió dels projectes de
ciutat.
i. L‘impuls i el seguiment de l‘Hon.
3. PLANIFICACIÓ.
a. La coordinació i l‘elaboració de les directrius necessàries per l‘actuació municipal
coordinada de manera transversal.
b. El disseny i l‘impuls dels plans estratègics de la ciutat.
c. El disseny i l‘impus de projectes de ciutat, i en especial els associats al patrimoni
industrial.
d. L‘impuls i la direcció del PAM.
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4. AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
S‘adscriu a aquest Àrea aquest òrgan especial sense personalitat jurídica que desenvolupa les seves funcions d‘acord amb el que preveuen els seus Estatuts, en
relació a :
a. El desenvolupament i l‘alta direcció del conjunt de polítiques estratègiques de
caràcter urbanístic.
b. Els estudis, l‘anàlisi i la implantació de les estratègies del desenvolupament urbanístic, establint els mecanismes adients per portar-les a terme en coordinació
amb la resta de les àrees municipals.
c. L‘anàlisi i la recerca de les mesures per al desenvolupament urbanístic de la ciutat.
d. La tramitació dels expedients i procediments administratius en matèria de planejament, convenis i instruments de gestió urbanística.
e. La tramitació dels procediments administratius per a l‘execució del planejament
urbanístic general i del planejament derivat: sistemes d‘actuació, regim urbanístic
del sòl, expropiacions, adquisició i alienació de terrenys del patrimoni municipal
del sòl.
f. I en general, l‘execució de totes les competències que els Estatuts reguladors
atribueixen a aquest òrgan sense personalitat jurídica.
5. INNOVACIÓ SOCIAL
a. El disseny i la implantació de les polítiques de noves tecnologies com a eina de
interacció entre els ciutadans i l‘Ajuntament.
b. Els projectes i programes d‘smart city.
c. El disseny i la implantació de les estratègies d‘innovació en la gestió dels serveis
municipals.
d. La recerca de formules de col·laboració interadministrativa i experiències de gestió en l‘àmbit de les polítiques públiques.
6. FORMACIO I OCUPACIO
a. Les relacions amb altres organismes d'àmbit superior per al foment i la protecció
de l‘ocupació.
b. L‘impuls dels diferents programes i projectes per al foment de l'ocupació i la formació ocupacional, així com la seva supervisió, coordinació i gestió.
c. Les relacions amb institucions supramunicipals i europees per al desenvolupament i la dinamització econòmica.
d. L‘elaboració de la resta de plans i actuacions relacionats amb les competències
anteriorment assenyalades.
e. La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de convenis
de col·laboració amb universitats, empreses i entitats diverses per a la realització
de pràctiques dels alumnes que participin en els programes i projectes gestionats
per l‘àrea.
f. La tramitació dels procediments per a l‘aprovació de les llistes del personal seleccionat per la Mesa d‘ocupació, així com la seva contractació, referida sempre
al personal adscrit als programes de foment de l‘ocupació.
g. La tramitació dels procediments per a l‘aprovació de les actes de la comissió
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tècnica de selecció i la contractació dels serveis de diferent personal adscrit als
programes de foment de l‘ocupació.
h. La tramitació dels procediments per a la contractació del personal que participa
en els programes de foment de l‘ocupació de qualsevol naturalesa, així com la
modificació de les condicions contractuals que es puguin produir durant la vigència del contracte.
i. La tramitació dels procediments per autoritzar o ratificar comissions de serveis
del personal que participa en els programes de foment de l‘ocupació; així com
els relatius a la concessió de llicències, permisos i vacances d‘aquest personal.
j. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció disciplinària, del personal que participa en els programes de foment de l‘ocupació, inclosa la proposta
d‘acomiadament del personal a l‘òrgan competent.
k. La tramitació dels procediments per a la suspensió dels contractes de treball
adscrits als programes de foment de l‘ocupació.
l. La tramitació dels procediments relatius a la liquidació d‘havers en concepte de
saldo i quitança al personal adscrit als diferents programes de foment de
l‘ocupació.
m. La tramitació dels procediments per a les retencions judicials sobre els havers o
liquidacions del personal adscrit als programes de foment de l‘ocupació.
n. La tramitació dels procediments per a abonar les diferències salarials com a conseqüència dels increments salarials previstos als convenis col·lectius del personal adscrit als programes de foment de l‘ocupació; així com els relatius a la concessió de gratificacions.
o. La tramitació dels procediments per a la concessió d‘ajuts, beques i altres beneficis socials contemplats a l‘acord sectorial de condicions laborals del personal de
l‘àmbit de promoció econòmica i ocupació.
p. I en general, la tramitació dels procediments necessaris per tal de fer efectives
les competències de l‘Àrea en matèria de foment de l‘ocupació.
7. TURISME
a. El disseny i la implantació de les estratègies de polítiques públiques de promoció
turística de la ciutat.
b. L‘elaboració i la gestió dels programes de desenvolupament del turisme a la ciutat.

8. DESENVOLUPAMENT ECONOMIC
a. El disseny de polítiques públiques transversals destinades a la millora del teixit
econòmic de la ciutat i les sinergies administració-empresa.
b. La dinamització de la implantació de sectors estratègics i empreses d‘economia
sostenible en la ciutat.
c. La determinació de mecanismes i el disseny d‘instruments per a la potenciació
del desenvolupament econòmic de la ciutat.
d. La creació d‘espais de debat comú per a la detecció de necessitats del sector
empresarial de la ciutat.
e. La determinació de les directrius per a la simplificació de la gestió administrativa
per a la implantació del teixit empresarial.
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f. Les relacions amb d‘altres organismes d‘àmbit superior per al foment del desenvolupament econòmic i les relacions amb les Cambres Oficials de Comerç i Organismes anàlegs.
g. La participació en l‘elaboració dels estudis pel disseny de la política i planificació
industrial, comercial i de serveis de la ciutat.
h. La promoció de les formes de l‘economia social, l‘emprenedoria i l‘empresa, que
permetin donar sortida a les demandes actualment existents. en col·laboració
amb el servei d‘ocupació de Catalunya, oficines de treball i d'altres organismes.
i. La tramitació dels procediments per a l‘execució de les actuacions derivades del
foment de les activitats econòmiques en general.
j. La tramitació dels procediments per a l‘execució de les actuacions derivades
d‘iniciatives econòmiques, ja siguin públiques o privades.
k. La tramitació dels procediments per a la promoció d‘activitats empresarials, així
com el foment de la participació municipal en els projectes empresarials.
l. L‘elaboració de la resta de plans i actuacions relacionats amb les competències
anteriorment assenyalades.
m. I en general, la tramitació dels procediments necessaris per tal de fer efectives
les competències de l‘Àrea en matèria de desenvolupament econòmic.
9. COMERÇ
a. La gestió i la tramitació dels programes per al desenvolupament i promoció directament, o en col·laboració i/o coordinació amb d‘altres agents comercials, especialment les entitats associatives en matèria de comerç.
b. La tramitació dels procediments relatius a l‘atorgament d‘ajuts, subvencions, o
qualsevol altra mesura de foment, en matèria de comerç.
c. La tramitació i l‘emissió dels informes preceptius als que fa referència el Decret
144/1995, de 18 d‘abril, regulador de les fires o qualsevol altre informe preceptiu
en matèria de comerç exigit legalment.
d. I en general, la tramitació dels procediments administratius necessaris per tal de
dur a terme els programes en matèria de comerç i en defensa dels drets dels
comerciants.

10. MERCATS
a. La coordinació i la gestió dels Mercats Municipals.
b. La gestió i la regulació dels Mercats no sedentaris.
c. L‘exercici de les facultats d‘inspecció, control i intervenció sobre els mercats municipals.
d. La incoació i la tramitació dels expedients per a la gestió de les concessions administratives de parades de mercats, (interiors i exteriors), locals comercials, unitats especials com a magatzems, cambres frigorífiques i altres espais comuns,
així com la seva modificació, cessament de titularitat, ampliació..etc.
e. La tramitació dels procediments per a l‘acceptació de les renúncies voluntàries
de les concessions de parades de venda dels mercats municipals, l‘autorització
de cessions dels drets de concessió, les cessions temporals de les parades de
venda i el reintegrament de les fiances dipositades en garantia de les concessions administratives.
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f. La tramitació dels procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre
disciplina de mercat i dels reglaments municipals de mercats.
g. La tramitació del procediment per a l‘atorgament de llicències d‘obres d‘edificació
o remodelació en referència a parades interiors o exteriors dels mercats municipals, locals comercials, unitats especials, magatzems, cambres frigorífiques i altres espais comuns.
h. La tramitació dels procediments relatius a l‘atorgament d‘ajuts, subvencions, o
qualsevol altre mesura de foment en matèria de mercats.
i. I en general, la tramitació dels procediments dirigits a fer efectiva les competències municipals en matèria de mercats fixos i/o sedentaris.
11. CONSUM
11.1 OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
a. La coordinació i la gestió de la OMIC.
b. Les actuacions encaminades a la defensa dels consumidors i usuaris.
c. La tramitacions de les queixes i les reclamacions dels consumidors i usuaris.
d. L‘ informació en general sobre els drets de consumidors i usuaris d'aquesta Ciutat.
e. La resta de les competències en matèria de consum que directament correspongui exercir a l‘Ajuntament i que no estiguin atribuïdes a una altra Àrea.
f. La tramitació dels procediments per a l‘atorgament d‘ajuts i subvencions en matèria de consum i en defensa dels drets dels consumidors.
g. La tramitació dels procediments sancionadors en matèria d‘usuaris i consumidors.
h. I en general, la tramitació de qualsevol procediment dirigit a fer efectives les
competències municipals en matèria d‘informació al consumidor.
11.2 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM
a. La tramitació dels procediments que les parts litigants en conflicte sotmetin a
aquest òrgan de conformitat amb el que preveu el seu reglament regulador.
b. La resolució de les queixes i de les reclamacions presentades pels consumidors i
empresaris que es sotmetin voluntàriament a arbitratge.
c. Les actuacions encaminades a promoure que els empresaris i empreses de la
ciutat, signin convenis d'adhesió acceptant els arbitratges.
d. Les actuacions encaminades al foment, eficàcia i difusió de les activitats de la
Junta Arbitral de Consum.
e. La tramitació dels procediments per al nomenament dels presidents del col·legi
arbitral en la forma prevista en la seva normativa.
f. I en general, tots els procediments administratius en relació a les matèries anteriorment assenyalades.
12. COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
a. El disseny de les polítiques i els programes de cooperació i solidaritat.
b. L‘elaboració, el control i l‘execució del programa de cooperació i solidaritat.
c. La participació i/o la col·laboració amb entitats i/o organismes relacionats amb la
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cooperació i la solidaritat.
d. La tramitació i la gestió dels procediments per a l‘atorgament de subvencions en
matèria de cooperació i solidaritat.
e. El disseny, l‘elaboració i l‘execució dels programes de sensibilització vers la cooperació i la solidaritat.

III. ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
1. SERVEIS GENERALS DE L’ÀREA
a. La direcció, planificació, el control i la coordinació, amb criteris d‘eficiència, eficàcia i sostenibilitat dels serveis de l‘Àrea i de les actuacions dirigides a la consecució de les línies estratègiques d‘actuació municipal en matèria de seguretat,
convivència i civisme, mobilitat i protecció civil.
b. La direcció, la coordinació i l‘impuls de millores en relació als serveis competència de l‘Àrea.
c. L‘establiment dels criteris organitzatius i de gestió del personal al seu càrrec.
d. La gestió econòmica i el control de recursos humans i materials adscrits a l‘Àrea.
e. La tramitació dels procediments per a la selecció i la provisió dels llocs de treball
del personal que presta serveis en l‘Àrea que no tingui atribuïda l‘Àrea responsable de Recursos Humans.
f. La tramitació dels expedients disciplinaris dels funcionaris del cos de la Guàrdia
Urbana, i la proposta d‘incoació per a la resta del personal de l‘Àrea.
g. El impuls dels expedients de contractació de l‘Àrea i el seguiment de l‘execució
dels seus contractes.
h. El seguiment i l‘avaluació de la execució del pressupost assignat a l‘Àrea i les
propostes de modificació pressupostàries i el seguiment dels expedients de despesa.
i. La gestió de la prestació dels serveis de vigilància i control d‘accés a les dependències municipals.
j. La coordinació del Pla Local de Seguretat i de la Junta Local de Seguretat.
k. I totes aquelles funcions que no estiguin especialment atribuïdes a altre servei de
l‘Àrea.
2. GUÀRDIA URBANA
a. La tramitació dels procediments per a l‘adscripció provisional del personal de la
Guàrdia Urbana als llocs de treballs vacants.
b. La tramitació dels procediments del personal de la Guardia Urbana en relació a
llicències, permisos per absentar-se del lloc de treball sense incidència econòmica, vacances i atorgament de comissions de servei per motiu de prestació del
servei i per raó de formació.
c. El control de permanència del personal de la Guàrdia Urbana.
d. La tramitació del procediment per a l‘autorització de prestació de servei sense
l‘uniforme reglamentari, les relatives a la utilització de les armes reglamentàries i
la concessió, si s‘escau, de la segona arma.
e. L‘iniciativa en la contractació i la gestió de la defensa jurídica dels agents de la
Guàrdia Urbana amb ocasió de l‘exercici de les seves funcions.
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f. L‘ordenació de la vigilància de la via pública, en ordre al compliment de les competències assignades a la policia local en la Llei orgànica de Cossos i Forces de
Seguretat; la Llei orgànica de Seguretat Ciutadana, la Llei de Policies Locals de
Catalunya, les Ordenances i Reglaments Municipals, els Bans de l'Alcaldia i la
resta de la normativa vigent.
g. El desenvolupament del Pla Local de Seguretat del Municipi.
h. El desenvolupament del Pla Local Seguretat Viària.
i. La planificació i la determinació de sistemes de videovigilància en la via pública.
j. La vigilància i custòdia de parcs i jardins, cementiris i d'altres llocs i instal·lacions
municipals; incloses les actuacions referents al control d‘accés d‘aquelles dependències municipals en les que presta el servei la guardia urbana.
k. La vigilància i la regulació del trànsit, la circulació, la seguretat vial i
l‘estacionament en les vies urbanes del municipi.
l. Les actuacions que s'hagin de realitzar amb motiu d'accidents de trànsit i l‘auxili
a les víctimes; així com la informació, l‘anàlisi i la determinació de les mesures
per evitar o prevenir els accidents de trànsit.
m. L‘activitat de coordinació de la policia local amb altres cossos i forces de seguretat, inclosos els convenis de col·laboració en relació amb la transmissió de dades, l‘execució i la gestió de la resta d‘actuacions coordinades amb els altres
cossos de policia.
n. L‘exercici de les funcions de policia judicial en els termes de l‘article 12 de la Llei
de policies locals de Catalunya i la resta de normativa aplicable.
o. La cooperació amb d'altres serveis públics en els casos d'incendi, inundacions o
qualsevol altres sinistres o calamitats públiques.
p. La col·laboració amb l'Àrea de Benestar i Drets Socials sobre educació vial a les
escoles.
q. El desenvolupament, la gestió i l‘execució de les activitats de seguretat ciutadana
establertes en la Junta de Seguretat Local.
r. La tramitació dels procediments relatius a la concessió dels permisos d‘armes, i
la imposició de sancions en aquesta matèria, sempre que siguin de competència municipal segons la legislació sectorial.
s. La tramitació dels expedients, inclosos els sancionadors, en matèries regulades
per la Llei orgànica de Seguretat Ciutadana
t. La gestió i el manteniment de les dotacions dels vehicles del parc mòbil de la
Guàrdia Urbana.
u. La vigilància i la custòdia dels dipòsits municipals de vehicles; inclosa la gestió
dels contractes i la tramitació dels procediments en relació a l‘eliminació dels
vehicles abandonats.
v. La retirada dels vehicles de la via pública, ja sigui per abandonament o per infracció de la normativa de circulació, o per altres motius de seguretat.
w. I en general, la tramitació dels procediments i la gestió de la resta de competències directament relacionades amb les funcions atribuïdes a la policia local per
la normativa vigent.
3. PROTECCIÓ CIVIL
a. La coordinació i la tramitació dels procediments necessaris per a l‘exercici de
les competències municipals en matèria de protecció civil.
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b. El manteniment i la gestió dels plans de protecció civil de caràcter general i especial.
c. La col·laboració i la cooperació amb els serveis de protecció civil d‘altres Administracions Públiques.
d. La gestió, la col·laboració i la cooperació en matèria de voluntariat de protecció
civil.
e. La tramitació dels procediments administratius per la infracció de la legislació
específica en matèria de protecció civil.
f. La gestió de la Junta Municipal de Protecció Civil.
g. I en general, la tramitació de qualsevol procediment dirigit a l‘exercici de les
competències municipals en matèria de protecció civil.
4. CONVIVÈNCIA I CIVISME
a. La tramitació dels procediments administratius per a l‘exercici de l‘activitat municipal en matèria de convivència i civisme, en coordinació amb la Unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana de Convivència i Civisme.
b. La gestió d‘incidències de convivència i civisme i la informació ciutadana dels
serveis sobre convivència i civisme.
c. El seguiment de les situacions e incidències que en relació a la convivència es
produeixin a la ciutat.
d. L‘elaboració i la proposta de programes per a la promoció i la defensa de polítiques relacionades amb el civisme i la convivència.
e. La direcció i la coordinació dels recursos de convivència i civisme, d‘informació i
sensibilització de l‘espai públic i els agents cívics i de mediació comunitària.
f. Totes aquelles accions, actuacions i programes dirigits a la millora de la convivència i el civisme.

5. SANCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, CONVIVÈNCIA I CIVISME, ACTIVITATS INDUSTRIALS, COMERCIALS I D’ESPECTACLES
a. La tramitació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de
vehicles i transport.
b. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de l‘ordenança municipal de convivència i civisme.
c. La tramitació dels procediments en relació a l‘ampliació i la reducció d‘horaris
dels establiments oberts al públic en el marc de la normativa legal i reglamentària vigent.
d. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei dels espectacles públics i les activitats recreatives.
e. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei sobre prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
f. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la normativa sobre
horaris comercials i l‘exercici de l‘activitat de comerç sempre que la infracció faci
referència a motius relacionats amb l‘exercici de l‘activitat o les molèsties que
aquesta ocasioni.
g. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei de prevenció i
control ambiental de les activitats.
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h. L‘exercici de totes les actuacions sancionadores derivades de la legislació sectorial per manca d‘obtenció de la llicència preceptiva, o la comunicació i les que
siguin conseqüència de les molèsties que pugui ocasionar l‘exercici de l‘activitat.
i. La tramitació dels procediments per a la imposició de sancions per ocupació
il·legal de la via pública.
j. I en general, la tramitació dels expedients sancionadors a que donin lloc les denúncies que es formulin per sorolls, vibracions, fums o altres motius, inclòs el
requeriment d‘adopció de les mesures tècniques correctores escaients en el
curs del procediment sancionador, la imposició, si escau, de multes o altres mesures coercitives que es considerin necessàries d‘acord amb la normativa aplicable.
k. Per tal d‘exercir les competències sancionadores, l‘àrea podrà exigir dels diferents departaments municipals, que portin a terme les inspeccions que consideri
adients per a la comprovació dels fets objecte de denúncia o que es pugin considerar infracció sancionable.
l. I en general, la tramitació dels procediments sancionadors de competència municipal que no es trobin assignats expressament a una altra Àrea en el present
decret.
6. MOBILITAT I TRANSPORT.
a. La coordinació, la gestió i la tramitació dels procediments en matèria de trànsit
dins de les vies urbanes municipals i de les travessies en col·laboració amb
d‘altres administracions competents per raó de la titularitat de la via.
b. El desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbà.
c. La proposta per a la determinació de les zones de reserves d‘aparcament, les
autoritzacions de les zones d‘aturada de transports públics, i de les zones de
reserva horària d‘aparcaments.
d. La tramitació dels procediments per a la concessió de les zones de reserves
d‘aparcament, el control del compliment de les condicions de l‘autorització i la
seva revocació.
e. Les autoritzacions pel tancament provisional de determinades vies urbanes,
com a conseqüència d'actes o espectacles públics, d‘ofici o a petició dels particulars.
f. I en general, l‘adopció de mesures per a la regulació i ordenació del trànsit i la
proposta a altres àrees de la instal·lació de semàfors i senyalització i qualsevol
altre sistema d‘ordenació del trànsit.
g. La tramitació dels procediments per a la coordinació, gestió i resolució en matèria de transports urbans i interurbans de competència municipal; i en especial, la
formulació e informe dels plans de transport que afectin al terme municipal, així
com, la fixació o la determinació de terminals de transports de viatgers, mercaderies i paqueteria.
h. En relació amb les empreses concessionàries de transport: la gestió de les funcions de tutela i la inspecció sobre les mateixes, que corresponguin a l‘Ajuntament; terminals de transports de passatgers, mercaderies i paqueteria.
i. La proposta per modificar el recorregut dels transports urbans a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com l'establiment de noves parades i si s'escau de
l'ampliació de noves línies de transports urbans.
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La tramitació dels procediments per tal d‘executar la competència sancionadora
municipal en matèria de transport de viatgers i mercaderies.
k. La coordinació de plans generals de transport i formulació dels que afectin a la
ciutat: transports urbans de superfície i soterranis.
l. La coordinació amb els organismes d'àmbit superior en relació a l'expedició de
llicències i funcionament dels vehicles de lloguer i taxis de servei públic.
m. La tramitació de les denúncies per infraccions en matèria de transports i servei
de taxis a l‘administració competent.
n. I en general, qualsevol altre procediment de competència municipal en matèria
de circulació i transports.
j.

7. OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
a. La tramitació dels procediments en relació a la concessió de llicències i autoritzacions per a la utilització privativa de la via pública amb instal·lacions, i festes o
revetlles, espectacles...etc.
b. La tramitació dels procediments per a l‘atorgament de les autoritzacions per al
repartiment de publicitat i propaganda a la via pública o a domicili.
c. Les autoritzacions per a la venda de material pirotècnic.
d. Els procediments administratius per a l‘atorgament d‘autoritzacions de guals.
e. I en general, la tramitació del qualsevol procediment destinat a l‘exercici de
competències municipals en matèria d‘ocupació de la via pública que no estigui
assignada en el present decret a una altra àrea.

IV.

ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS.

1. GESTIÓ GENERAL DE L’ÀREA
Correspon al/a la Tinent/a d‘Alcaldia titular de l‘Àrea la coordinació de l‘actuació de
les regidories de govern delegades en les matèries de l‘Àrea, l‘exercici directe de
les matèries no atribuïdes a una regidoria de govern i la coordinació i la gestió dels
programes de voluntariat vinculats a l‘Àrea.
2. SERVEIS SOCIALS
a. El disseny de la política municipal en matèria de serveis socials.
b. La realització d‘estudis puntuals, sectorials o generals, que s‘estimin necessaris
per a l'òptim desenvolupament dels programes i serveis encomanats a l'àrea
amb relació directa amb les competències assumides.
c. La coordinació, la iniciativa en la contractació, la inspecció i la gestió de les concessions administratives o de qualsevol altre forma de gestió dels serveis públics
en matèria de serveis socials.
d. La tramitació dels procediments per a l‘atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d‘acord amb les determinacions de les
bases d‘execució del pressupost i l‘ordenança general de subvencions.
e. La tramitació dels procediments de concessió d‘ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin necessitats de caràcter social.
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f. La gestió de prestacions econòmiques d‘urgència social.
g. La gestió de les Àrees bàsiques de serveis socials: atenció a les necessitats més
immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups.
h. Contribuir a la prevenció de problemàtiques socials i a la reinserció i la integració
social de les persones amb situació de risc social d‘exclusió.
i. La gestió del servei residencial d‘estada limitada del centre ―Els Alps‖.
j. La gestió de menjador social.
k. La gestió del Servei d‘Informació,orientació i tramitació de recursos socials (SIOT).
l. I en general, la gestió centralitzada i el suport a la resta de serveis que desenvolupin l‘actuació municipal en matèria de serveis socials.
3. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
a. El disseny de les polítiques vers la infància i l‘adolescència de la ciutat especialment per aquella en risc de desavantatge social.
b. L‘elaboració i la gestió dels programes d‘atenció a la infància i l‘adolescència.
c. La gestió de l‘ Equip d‘atenció a la infància i l‘adolescència (EAIA) i de l‘Equip de
suport a la infància (centres oberts).
4. DEPENDÈNCIA I DISCAPACITAT
a. L‘elaboració i la gestió dels programes d‘atenció a les persones amb discapacitat
física, psíquica i/o sensorial.
b. L‘elaboració i la gestió dels programes d‘atenció a la dependència.
c. La resposta a necessitats socials i assistencials de les persones que requereixen
ajut per a les activitats de la vida diària.
d. La gestió del servei d‘ajuda al domicili (SAD).
e. La gestió del servei de teleassistència.
f. La gestió dels equips bàsics d‘atenció a la dependència en el marc de les Àrees
bàsiques de serveis socials.
5. LGTBI
a. L‘impuls de polítiques contra l‘homofobia i la transfòbia.
b. L‘impuls i la coordinació d‘accions de sensibilització en les matèries de LGTBI,
especialment entre la població escolar, l‘adolescència i la joventut.
c. Donar visibilitat als col·lectius en defensa dels drets i llibertats de les persones
LGTBI.

6. CIUTADANIA I INTEGRACIÓ
a. La definició i la gestió de programes dirigits a la integració de les persones nouvingudes i el seguiment de la seva evolució.
b. La informació i l‘assessorament als nouvinguts que s‘empadronen a la ciutat sobre els seus drets i els seus deures fent especial èmfasi en els que afecten a la
convivència i al civisme.
c. La realització d‘accions formatives i/o informatives per facilitar la integració de les
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persones nouvingudes.
d. La tramitació dels informes exigits de conformitat amb la normativa d‘estrangeria
en relació a l‘arrelament social, i aquells que la normativa determini, i en particular; la signatura dels documents, els informes i la resta de tràmits administratius
destinats a la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, en l‘exercici de les
competències que en aquesta matèria li atribueix el RD 557/2011, de 20 d‘abril,
que aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d‘11 de gener, sobre els
drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
e. La participació en projectes i/o actuacions impulsats per altres departaments
municipals, o fins i tot administracions, on s‘hi puguin encabir accions dirigides a
la integració de la nova ciutadania en el municipi.
7. SALUT
a. El disseny de la política de salut pública, conforme a la Llei General de Sanitat i a
les competències assignades a l‘Ajuntament per la Llei de Bases de Règim Local, i la Llei 18/2009, de 22 d‘octubre, de Salut Pública de Catalunya.
b. La coordinació d'aquells altres aspectes de salut que per decisió política municipal, s'instrumentin com a prestació de serveis.
c. El control sanitari, la tramitació de les autoritzacions i/o declaracions responsables sanitàries relatives al subministrament, consum i transport d‘aliments, begudes i altres productes relacionats amb el consum humà i la salut de les persones,
tatuatge, micropigmentació i pírcing.
d. La tramitació dels procediments sancionadors en matèria del consum humà relacionada amb el subministrament d‘aliments, begudes i altres productes.
e. La gestió del risc per a la salut públic i el control de les malalties transmissibles.
f. Les actuacions corresponents al control dels animals domèstics, de companyia,
salvatges urbans, serveis de veterinària; el control de plagues i els riscos sanitaris en llocs habitats i establiments de pública concurrència.
g. La tramitació dels procediments per a dictar ordres d‘execució per motius de salubritat, inclosa l‘execució subsidiària.
h. L‘exercici de les competències municipals en matèria de tinença i protecció
d‘animals, inclosa la tinença de gossos qualificats com a potencialment perillosos.
i. La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la normativa de tinença d‘animals i les d‘infracció de la normativa legal sobre gossos
qualificats com a potencialment perillosos.
j. El desenvolupament de les polítiques per a la protecció de la salut de la comunitat,
k. La direcció i la gestió del centre d'assistència i dels programes sobre la drogodependència.
l. La direcció, la gestió i el control del servei de Laboratori municipal.
m. La tramitació i el seguiment dels convenis relatius als serveis que presta a tercers el laboratori municipal.
n. I en general, la tramitació dels expedients i els procediments per a l‘execució de
les actuacions en matèria de sanitat ambiental, laboratori i salut pública.
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8. GENT GRAN
a. El disseny de les polítiques públiques encaminades a la defensa i la protecció de
la gent gran.
b. L‘elaboració, l‘execució i el seguiment de plans i programes per a la gent gran.
c. El desenvolupament de mesures de foment de l‘associacionisme i les activitats
de la gent gran.
d. L‘execució de les actuacions en relació a l‘atenció a la gent gran.
e. L‘atorgament de subvencions en relació a les matèries anteriorment assignades,
d‘acord amb les determinacions de les bases d‘execució del pressupost i l‘ordenança general de subvencions.
f. La gestió dels espais per part de les entitats i associacions de la gent gran.
g. La prestació dels serveis en els casals de gent gran.
9.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

IGUALTAT
El foment de polítiques transversals de gènere.
La participació en els programes municipals de foment de la igualtat.
La coordinació, l‘elaboració, el desenvolupament i la gestió dels programes d‘atenció i promoció destinats a les dones.
El desenvolupament de programes de promoció i atenció a la dona.
La gestió dels recursos dirigits a la protecció de les dones contra la violència de
gènere.
La creació de recursos específics, la direcció i l‘articulació de totes les activitats
d‘atenció a la dona que es desenvolupin des dels diferents àmbits.
La tramitació dels procediments per a l‘atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d‘acord amb les determinacions de les
bases d‘execució del pressupost i l‘ordenança general de subvencions.
El foment de les vies de participació que possibilitin la presència efectiva de les
dones de la ciutat en els processos que les afectin.
La tramitació dels procediments per a l‘execució de les actuacions en relació a
l‘atenció a les dones.

10. EDUCACIÓ
a. La participació en els processos de matriculació dels centres públics i concertats
per mitjà de l‘Oficina Municipal d‘Escolarització.
b. La confecció d'estudis sobre l'escolarització en funció del cens de població.
c. La informació, l‘estadística i el disseny del mapa escolar.
d. La sol·licitud i la tramitació dels procediments davant els Organismes d'àmbit superior competents, destinats a la creació de nous centres públics escolars.
e. La participació en la programació general dels ensenyaments, en concret, la participació en el disseny de l‘oferta educativa d‘àmbit municipal.
f. La gestió dels serveis de neteja dels centres escolars.
g. La inspecció dels edificis i les instal·lacions dels centres escolars.
h. L‘establiment de la política de millores de centres públics escolars.
i. La col·laboració i el suport a les escoles de formació permanent d‘adults.
j. La coordinació de les escoles bressol i la gestió de les escoles bressol de titularitat municipal.
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k. L‘ordenació i la tramitació de la matriculació de les escoles bressol sufragades
amb fons públics.
l. L‘ organització i la gestió de l‘escola municipal de música.
m. La coordinació i la gestió de les activitats i procediments relacionats amb el Consell Escolar Municipal.
n. La participació en els consells escolars dels centres educatius de titularitat pública.
o. La coordinació del Centre de Normalització Lingüística de L‘Hospitalet
p. La coordinació i el seguiment de la política lingüística de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet.
q. El desenvolupament dels programes complementaris dirigits als/a les alumnes
dels centres escolars.
r. La participació en la vigilància i control del compliment de l‘escolarització obligatòria.
s. La col·laboració en una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb
necessitats educatives específiques per garantir la igualtat d‘oportunitats i l‘aplicació de programes dirigits a alumnes nouvinguts.
t. La tramitació dels procediments administratius per a la col·laboració amb d‘altres
administracions públiques en matèria d‘educació i manteniment dels centres de
titularitat pública.
u. La cooperació en la programació dels ensenyaments de formació professional.
v. L‘establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i pares d‘alumnes i la dinamització de les activitats extraescolars i
de lleure.
w. La tramitació dels procediments per a l‘atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d‘acord amb les determinacions de les
bases d‘execució del pressupost i l‘ordenança general de subvencions.
x. L‘organització de jornades, conferències, cursets i seminaris en matèria d‘educació.
y. La tramitació dels procediments per a l‘autorització de l‘ús temporal dels centres
escolars fora de l‘horari lectiu, d‘acord amb les determinacions legals vigents.
z. La relació amb l‘àmbit universitari pel que fa als processos d‘orientació universitària, informació de l‘alumnat de la ciutat, estudis i recerca i col·laboració interadministrativa.
aa. I en general, la tramitació de qualsevol procediment per tal de fer efectiva la
resta de competències locals pròpies o compartides en matèria d‘educació.
11. CULTURA
a. La gestió de les competències municipals en matèria de cultura en els seus diversos àmbits sectorials: el patrimoni històric i cultural, la cultura popular i tradicional, el foment de la lectura pública, la creació, la formació i la difusió artística en
qualsevol de les seves expressions (arts escèniques, arts visuals, música, cinema i audiovisuals, etc).
b. La planificació, la coordinació, la gestió i l‘execució dels programes i activitats
culturals d‘àmbit ciutadà.
c. La promoció i el desenvolupament de festes populars, festivals, manifestacions
firals de caire cultural, etc., així com les activitats culturals, tant en l'àmbit de cre-
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ació com en el de la distribució.
d. La coordinació, la gestió i el funcionament dels equipaments culturals municipals
i dels serveis que es presten al: Centre Cultural Tecla Sala, Teatre Joventut, Auditori Barradas, els centres culturals, la xarxa de biblioteques i altres que en el futur es puguin considerar d‘àmbit cultural.
e. La coordinació, la gestió i el funcionament dels edificis adscrits al Museu i de les
actuacions derivades de la conservació, recerca i difusió del patrimoni històric:
arquitectònic, moble, immoble i documental.
f. La gestió del patrimoni arquitectònic del municipi.
g. Impulsar projectes adreçats a la formació dels ciutadans i ciutadanes, a potenciar
els creadors locals i a incentivar la demanda de serveis culturals.
h. El foment de l‘associacionisme cultural i la cooperació en el desenvolupament de
les seves activitats.
i. L‘elaboració, el seguiment i el control de convenis i altres acords amb tercers en
matèria d‘activitats, programacions i equipaments culturals.
j. La tramitació dels procediments administratius destinats a la cessió temporal de
l‘ús privatiu dels equipaments culturals de titularitat municipal, de conformitat
amb les normes vigents en matèria de patrimoni dels ens locals.
k. Les relacions amb altres administracions, organismes, institucions, entitats, associacions i empreses per a la promoció de la cultura a la ciutat, i el foment del patrocini.
l. La tramitació dels procediments d‘autorització en matèria de drets de propietat
intel·lectual amb les societats gestores d‘aquests drets La tramitació dels procediments d‘autorització en matèria de drets de propietat intel·lectual en relació a la
celebració d‘actes culturals i recreatius amb les societats gestores d‘aquests
drets.
m. La coordinació de les activitats relacionades amb el temps lliure dels esplais i
agrupaments, així com l‘atorgament de subvencions dins dels límits previstos a
les bases d‘execució del pressupost i l‘ordenança reguladora de les subvencions.
n. La coordinació de les activitats i la gestió amb la Fundació Arranz Bravo, de conformitat amb el que disposen els seus Estatuts.
o. I, en general, la tramitació de qualsevol procediment per tal de dur a terme les
activitats i competències municipals en matèria de cultura.

12. ESPORTS
a. L‘establiment de les necessitats, el règim d'utilització i la iniciativa en la determinació de la forma de gestió de les instal·lacions esportives de propietat municipal.
b. La iniciativa en la tramitació dels procediments de contractació de la gestió de les
instal·lacions esportives propietat municipal mitjançant qualsevol de les formes
de gestió dels serveis públics previstes en la legislació vigent.
c. La tramitació dels procediments administratius dirigits a la promoció de l'esport,
amb especial èmfasi en l‘esport de base, l'escolar i el de persones amb disminució física, psíquica o sensorial.
d. L‘organització de competicions.
e. L‘atorgament de subvencions i premis en matèria d‘esports, dins dels límits previstos a les bases d‘execució del pressupost i l‘ordenança reguladora de les sub-
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f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

vencions.
La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de la gestió
de convenis amb entitats esportives.
La tramitació dels procediments administratius dirigits a la promoció de l'associacionisme esportiu.
Les relacions amb organismes públics o privats en relació a programes esportius
del municipi, i el foment del patrocini.
La tramitació dels procediments administratius destinats a l‘atorgament de la
utilització de les instal·lacions esportives municipals, pels usuaris i les entitats.
La coordinació i la gestió del Consell Esportiu.
El control, el seguiment i la inspecció de les concessions i gestions interessades
sobre instal·lacions esportives de titularitat municipal i l‘aplicació dels plecs de
condicions que regulen els corresponents contractes.
I en general, la gestió de l‘activitat municipal i tramitació dels procediments en
matèria d‘esport.

13. JOVENTUT
a. L‘establiment, la gestió i la coordinació de les polítiques públiques en matèria de
joventut.
b. La coordinació i la gestió dels recursos destinats a les polítiques de joventut.
c. L‘actuació conjunta amb la resta de les àrees municipals per tal d‘establir polítiques encaminades als joves.
d. La promoció de l‘associacionisme juvenil.
e. La relació i la col·laboració amb les entitats i les associacions juvenils.
f. La direcció i la gestió de l‘oficina jove d‘emancipació.
g. La gestió dels serveis municipals per a joves.
h. La coordinació, la gestió i el funcionament dels equipaments juvenils municipals i
dels serveis que s‘hi presten.
i. La col·laboració en la formació de professionals i altres col·lectius amb especial
interès per la joventut i els seus problemes.
j. La tramitació dels procediments per a l‘atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d‘acord amb les determinacions de les
bases d‘execució del pressupost i l‘ordenança general de subvencions.
k. I en general, la tramitació dels procediments administratius per a l‘exercici de les
activitats, els programes i els serveis que en matèria de joventut porti a terme aquest ajuntament.

V. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
1. GESTIÓ GENERAL DE L’ÀREA
a. La planificació, la direcció i el control, amb criteris d‘eficiència, eficàcia i sostenibilitat, dels serveis, els projectes i les actuacions dirigides a la consecució dels
objectius fixats per l‘àrea en matèria d‘urbanisme, obres públiques, activitats, creació i manteniment de les infraestructures urbanes i les zones verdes municipals,
així com la neteja de l‘espai públic i l‘eliminació de residus.
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b. La coordinació amb l‘agència de desenvolupament urbà en matèria d‘intervenció
urbanística.
c. La planificació, elaboració i presentació de propostes als districtes i als ciutadans
en relació als àmbits de gestió assignats a l‘àrea.
d. La coordinació de la gestió dels mitjans humans i materials assignats a l‘àrea.
e. L‘atenció al ciutadà en matèries de l‘Àrea, presencialment i la gestió del registre
dels documents que es presentin, així com la recopilació de la informació i la seva actualització.
f. La coordinació de les necessitats i els permisos de cartografia digital o informatitzada.
g. La tramitació dels informes de responsabilitat patrimonial de l‘àrea.
2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
a. L‘impuls, la coordinació i la supervisió de l‘execució dels programes, projectes i
estudis municipals en relació als aspectes medi ambientals i de protecció de la
natura.
b. Les activitats dirigides a la promoció de la participació ciutadana en relació al
medi.
c. La gestió i la coordinació de programes d‘educació i/o campanyes de conscienciació en temes medi ambientals dirigits a la ciutadania i el foment en l‘educació
mediambiental.
d. La coordinació, la gestió i la tramitació de qualsevol procediment administratiu
per a l‘execució de programes en matèria de recuperació ambiental, ja sigui urbana o perifèrica.
e. La tramitació dels procediments necessaris per a la col·laboració amb entitats
públiques i privades directament relacionades amb la defensa i promoció de la
sostenibilitat de les ciutats.
f. La tramitació dels procediments per a l‘atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d‘acord amb les determinacions de les bases d‘execució del pressupost i l‘ordenança general de subvencions.
g. La coordinació amb les actuacions del Parc Agrari del Baix Llobregat.
h. I, en general, la tramitació de tots el procediments dirigits a portar a terme les
iniciatives, i/o programes en matèria de foment del medi ambient i sostenibilitat i
la gestió de l‘agricultura al municipi.
3. PROJECTES D’OBRES
a. La redacció o la supervisió de la redacció dels projectes i la direcció de l‘execució o la seva supervisió en relació als avantprojectes i els projectes executius
de conservació, remodelació i nova construcció de les obres relatives a la infraestructura urbana, la urbanització, el clavegueram, l‘enllumenat públic i l‘execució de la instal·lació de la xarxa semafòrica; la xarxa de comunicacions de la ciutat, així com els projectes d‘urbanització i de remodelació de l‘espai públic.
b. L‘elaboració d‘estudis, avantprojectes i pressupostos d‘obres per a les connexions de claveguerams i desperfectes a la via pública que se‘n derivin.
c. La redacció o supervisió de la redacció dels projectes i la direcció de l‘execució o
la seva supervisió, en relació a les obres d‘edificació, de reforma parcial o reha-
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bilitació menor i les obres de manteniment relacionades amb l‘obra civil als edificis municipals.
d. L‘elaboració d‘estudis, avantprojectes, memòries valorades i projectes d‘obres
per a la construcció, manteniment i conservació dels edificis municipals.
e. Les funcions que la normativa de contractació pública atorga a la Oficina de supervisió de projectes.
f. I en general, la redacció i/o supervisió i la direcció de l‘execució dels projectes de
obres municipals.

4. OBRES I MANTENIMENT DELS EDIFICIS PÚBLICS
a. La coordinació i la direcció en fase de redacció del projecte i en fase d‘execució,
de les obres de reforma o remodelació, d‘enderrocament, rehabilitació, ampliació
i nova construcció dels edificis municipals.
b. La coordinació i la direcció en fase de redacció del projecte i en la fase d‘execució, de les obres de reforma parcial o rehabilitació menor i de les obres de
manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals.
c. La redacció, si s‘escau, i la supervisió dels projectes assenyalats a l‘apartat anterior quan el promotor no es l‘Ajuntament i hagin de revertir a titularitat municipal.
d. La planificació, la gestió, la supervisió i la coordinació de les obres de manteniment i conservació dels edificis municipals; així com el control i seguiment de les
obres de manteniment del edificis municipals que portin a terme les empreses
concessionàries.
e. La determinació, per als edificis municipals d‘obra nova, dels criteris relacionats
amb la sostenibilitat energètica dels equipaments tant a nivell de estalvi com de
racionalització del seu manteniment.
f. La iniciativa en la contractació, la gestió i el seguiment dels contractes de l‘Ajuntament per al manteniment de l‘obra civil dels edificis, les seves instal·lacions i
els ascensors dels edificis municipals.
g. El seguiment i el control dels programes de supressió de barreres arquitectòniques als edificis municipals.
h. I en general, totes aquelles funcions, activitats i serveis que es portin a terme en
el municipi en relació a la construcció i el manteniment dels edificis municipals i
les seves instal·lacions i que no estiguin expressament atribuïdes a una altra Àrea.

5. INFRAESTRUCTURES URBANES I ESPAI PÚBLIC
a. La planificació, supervisió i coordinació de les obres de construcció i les instal·lacions destinades a la renovació i el manteniment del clavegueram, del l‘enllumenat públic i les obres d‘urbanització i en general, les relatives a la infraestructura urbana.
b. El manteniment de la base de dades del clavegueram de la ciutat per poder planificar futures inversions.
c. La iniciativa i la gestió dels contractes de l‘Ajuntament en relació amb la instal·lació, el manteniment i la conservació de les infraestructures urbanes: manteniment, conservació i neteja del clavegueram i enllumenat públic, senyalització
horitzontal, i vertical, xarxa de comunicacions, xarxa semafòrica de la ciutat en
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d.

e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.

l.

coordinació amb l‘àrea de seguretat convivència i civisme, les escales i els ascensors de la via pública i les instal·lacions d‘aigua freàtica del municipi i les
fonts ornamentals.
El control i el seguiment de les obres que afectin a la infraestructura urbana realitzades per les companyies de serveis o altres empreses i la coordinació amb les
diferents àrees que actuen a la via pública, per tal de minimitzar l‘impacte sobre
els ciutadans de les afectacions produïdes per les obres.
La tramitació dels procediments relatius a les llicències i/o autoritzacions de les
obres sol·licitades per les companyies de serveis i el seguiment de la seva execució; així com la gestió de les llicències d‘obres menors a la via pública sol·licitades per particulars.
El seguiment i el control dels programes de supressió de barreres arquitectòniques a l‘espai públic.
La tramitació dels procediments per atendre i gestionar les peticions d‘actuacions
que demanin els districtes o els ciutadans a través de la coordinació territorial o
que es posin de manifest en el seguiment de les actuacions de les empreses adjudicatàries dels serveis.
L‘impuls de la centralització de les instal·lacions per facilitar el control energètic.
La gestió de la contractació de nous subministraments pels serveis i els equipaments municipals i la gestió dels punts de llum per a actes de ciutat.
La supervisió i el control del funcionament de les instal·lacions de les plaques
fotovoltaiques col·locades als edificis municipals o a l‘espai públic.
La direcció i la coordinació dels mitjans humans i materials de la brigada d‘enllumenat públic que porta a terme les tasques de reparació i manteniment dels
punts de llum de la ciutat.
I, en general, totes aquelles funcions, activitats i serveis que es portin a terme en
el municipi en relació a la infraestructura urbana i que no estiguin atribuïdes a
una altra Àrea.

6. URBANISME I ACTIVITATS
6.1. URBANISME
a. La tramitació dels expedients en matèria urbanística a iniciativa de l'Agència de
Desenvolupament Urbà.
b. La tramitació dels procediments administratius en relació a la gestió i execució
del planejament no atribuïts a l‘Agència de Desenvolupament Urbà.
c. La tramitació dels procediments per l‘atorgament de llicències, autoritzacions,
permisos, comunicacions prèvies i declaracions responsables, sotmeses a la
normativa urbanística.
d. L‘emissió d‘informes i/o certificats sobre el planejament municipal en els termes
establerts en la normativa urbanística.
e. La tramitació dels expedients relatius al nomenclàtor de la ciutat.
f. L‘atenció i la informació tècnica als ciutadans respecte els expedients urbanístics
en tràmit d'aprovació i les consultes relacionades amb les activitats a implantar
en el municipi.
g. La tramitació dels procediments relatius a la protecció de la legalitat urbanística i
la restauració de l‘ordenació urbanística infringida.
h. La tramitació dels procediments sancionadors per infraccions urbanístiques.
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i. La inspecció en relació al compliment de les llicències atorgades, o les condicions de les comunicacions prèvies i el control de les declaracions responsables,
així com l‘adopció de les mesures cautelars que es considerin adients.
j. La tramitació de qualsevol procediment per a l‘adopció de mesures en relació al
compliment de les obligacions de manteniment i conservació dels edificis: ordres
d‘execució i declaracions de l‘estat ruïnós dels edificis. Incloses les adopcions de
mesures de protecció i fins i tot els desallotjaments si fos necessari, per garantir
l'estabilitat de les construccions i la seguretat de les persones i requerir els seus
propietaris per tal que reparin aquestes situacions.
k. La inspecció i la informació de tots aquells espais ocupats com a habitatge, que
per una o altra causa no reuneixin les condicions mínimes d'habitabilitat i la tramitació dels procediments sancionadors per incompliment de la normativa urbanística d‘ús dels edificis.
l. La tramitació dels procediments per a la devolució de les garanties dipositades
per a l‘obtenció de les llicències d‘obres
m. I, en general, la tramitació dels procediments subjectes a la legislació urbanística
que li corresponen a l‘Ajuntament en exercici de les seves competències.
6.2 ACTIVITATS
a. La tramitació dels procediments administratius en relació a les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables en relació a les activitats i instal·lacions sense incidència ambiental o per donar a l‘Ajuntament per assabentat
de la nova activitat o instal·lació i les seves modificacions.
b. La tramitació dels procediments administratius en relació a les sol·licituds d‘autoritzacions ambientals, llicències ambientals, permisos, comunicacions prèvies i
assabentats de conformitat amb la normativa legal de prevenció i control ambiental de les activitats.
c. La gestió de l‘Òrgan Tècnic Ambiental Municipal, a tots els efectes previstos tant
en la normativa que estableixi la intervenció preceptiva d‘aquest organisme com
en les normes administratives de procediment d‘àmbit general.
d. La tramitació dels procediments administratius en relació a les llicències, comunicacions prèvies o declaracions responsables en aplicació de la normativa legal
sobre espectacles públics i activitats recreatives.
e. La tramitació dels procediments administratius relatius a la intervenció municipal
sobre establiments i activitats sotmesos a la legislació en matèria d‘establiments
comercials i d‘horaris comercials, a excepció de l‘ampliació i reducció dels horaris.
f. La tramitació dels procediments en relació al control periòdic de les activitats anteriors, la modificació de les llicències vigents i la transmissions i canvis de titularitat de les llicències en l‘àmbit d‘actuació que determina la normativa sectorial de
les activitats amb incidència ambiental, les sotmeses a la normativa de control
mediambiental, a la d‘espectacles i activitats administratives o d‘altres normatives sectorials relacionades amb les activitats.
g. La tramitació dels procediments disciplinaris pels establiments, activitats i serveis
relacionats en els punts anteriors, que s‘exerceixen sense títol habilitant, control
inicial o sense haver formalitzat la comunicació o declaració responsable preceptiva, inclosa la transmissió de la titularitat, així com l‘adopció de les mesures cau-
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telars en relació amb aquests procediments, amb independència de les sancions
que correspongui tramitar a l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
h. La inspecció per a la tramitació dels procediments destinats a la imposició de
mesures correctores en relació als establiments, activitats i serveis que es recullen en els apartats anteriors, en col·laboració amb l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme a la qual li corresponen aquelles que tinguin incidència en la
convivència i el civisme (activitats recreatives musicals i de restauració d‘aforament baix i mitjà i els establiments comercials i serveis minoristes de superfície
útil no superior als 300 m2.).
i. En general, la tramitació dels procediments administratius per a l‘exercici de
competències municipals en matèria d‘activitats amb o sense incidència ambiental, que no es trobin atribuïdes a una altra Àrea.
7. HABITATGE
a. La gestió de l‘oficina municipal d‘habitatge.
b. La tramitació dels procediments per a facilitar l‘adjudicació dels habitatges de
promoció pública en compliment de la normativa.
c. La gestió, el manteniment i la coordinació amb d‘altres administracions públiques
del Registre de sol·licitants d‘habitatges de promoció pública, i l‘assessorament i
l‘atenció ciutadana en l‘àmbit de les inscripcions d‘aquest Registre.
d. La informació i l‘assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l‘habitatge, d‘acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l‘habitatge.
e. El suport i l‘assessorament als titulars dels habitatges en relació a la seva posició
davant les entitats financeres.
f. La relació i la mediació amb les entitats privades i/o públiques considerades
―grans tenedors‖ d‘habitatges buits.
g. L‘activitat d‘informació i assessorament al ciutadà sobre els mínims d‘habitabilitat
i la tramitació de les cèdules d‘habitabilitat fins la proposta de resolució, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. Així com les inspeccions tècniques sobre les condicions d‘habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l‘Edificació i Rehabilitació de l‘Habitatge, i el compromís d‘implementar o
mantenir en l‘Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.
h. La tramitació del procediment d‘aprovació de les bases reguladores i els procediments per a la concessió dels ajuts municipals per a la instal·lació d‘ascensors i
altres ajuts municipals a l‘habitatge i les edificacions.
i. La tramitació dels procediments per a la gestió i concessió dels ajuts municipals
per a la rehabilitació d‘edificis i habitatges d‘acord amb les bases reguladores.
j. L‘execució del programa de mediació i de cessió d‘habitatges per al lloguer social al municipi, en el mercat de lloguer privat, per tal d‘ incrementar l‘oferta de lloguer a preus per sota del mercat, mediant entre propietaris i llogaters amb baixos
ingressos (garantia de lloguer just).
k. En matèria de Programes Socials de l‘Habitatge el suport a la gestió per l‘obtenció d‘ajuts que convoqui la Generalitat, a través de l‘Agència de l‘Habitatge de
Catalunya
l. La gestió i el manteniment del parc d‘habitatges socials de titularitat municipal i la
tramitació dels procediments dirigits a l‘atorgament del títol que legitimi la seva
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utilització en favor de ciutadans amb necessitats socials.
m. I en general, qualsevol altre procediment o activitat relacionat amb l‘accés a l‘habitatge que porti a terme l‘Ajuntament.
8. NETEJA VIÀRIA, SANEJAMENT I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS
a. La planificació, la direcció i la supervisió dels serveis de neteja viària, de recollida
de residus municipals, de conservació de zones verdes (jardineria, mobiliari urbà
i xarxa de reg), manteniment d‘arbrat i dels elements de lleure a l‘espai públic.
b. La coordinació amb d‘altres administracions, institucions supramunicipals, organismes i la resta d‘agents en relació als serveis descrits a l‘apartat anterior.
c. L‘atenció i la gestió de les peticions de treballs addicionals provinents dels districtes o dels ciutadans o les que es posin de manifest en el seguiment de les actuacions de les empreses adjudicatàries dels serveis i la col·laboració en l‘extinció
de plagues amb l‘àrea responsable en matèria de salut.
d. La col·laboració en l‘ornamentació d‘actes institucionals, firals o cívics.
e. La gestió dels contractes de l‘Ajuntament en relació a la conservació i/o renovació de les zones verdes i jardins públics, subministrament i col·locació d‘elements
de lleure.
f. La gestió dels contractes de l‘Ajuntament dels serveis de neteja viària i de recollida de residus municipals.
g. El manteniment i l‘actualització dels inventaris de l‘arbrat viari, de les zones verdes i de les zones de jocs infantils.
h. La inspecció i el control dels serveis neteja i de sanejament i la supervisió de les
actuacions de les empreses que els prestin.
i. La planificació i la gestió de les actuacions extraordinàries derivades de situacions excepcionals o emergències en relació als serveis de recollida de residus sòlids urbans domiciliaries, de mercats, mobiliari, ubicació i neteja dels contenidors,
recollida d‘arbres de Nadal, i sacs de runa, deixalleria..etc.
j. La tramitació dels procediments administratius per a la resolució d‘autoritzacions
per a l‘ocupació de via pública amb sacs de runa.
k. La tramitació dels procediments relatius a les autoritzacions per a les connexions
a la xarxa de clavegueram.
l. I en general, la tramitació dels procediments i activitats relatives a la neteja viària, sanejament i manteniment de parcs i jardins que no estiguin expressament
atribuïts a una altra Àrea.
9. SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I CARTOGRAFIA
a. La coordinació i gestió del servei de cartografia de la ciutat definint l‘estàndard de
la plataforma gràfica del municipi i el manteniment gràfic de les modificacions
produïdes a la ciutat i la seva digitalització definitiva.
b. La coordinació amb la resta d‘àrees municipals per al manteniment de la informació gràfica i els plànols de la ciutat per tal d‘unificar bases de dades SIGT i
assessorar altres departaments municipals o entitats en el desenvolupament d‘aplicacions del SIGT i el desenvolupament i anàlisi d‘aquesta aplicació per a totes
les Àrees municipals.
c. La coordinació amb el servei d‘informàtica per a la incorporació de dades a la
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d.

e.

f.
g.
h.

base territorial per tal d‘establir una única base, i en el desenvolupament de aplicacions en entorn HospiGràfic.
La recerca i la digitalització del planejament aprovat a la ciutat, així com altres
capes d‘informació necessàries pel desenvolupament d‘aplicacions de gestió del
territori.
La realització de tasques topogràfiques i la presa de dades de camp per a mantenir la base del territori gràfic i en particular, actualitzar la xarxa topogràfica de la
ciutat i les seves bases de dades.
La concreció de les alineacions i rasants, i els aixecaments topogràfics per donar
suport a la resta dels serveis municipals o a d‘altres peticions externes.
La confecció i el manteniment del nomenclàtor vigent, així com l‘estudi i proposta
de la numeració postal.
I en general, els tràmits i activitats necessàries en relació a la cartografia i el plànol de la ciutat.

10. SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI
a. La gestió, el control i el manteniment del cementiri.
b. La tramitació dels procediments per a la gestió administrativa dels drets funeraris
relatius a la seva concessió, transmissió, modificació i extinció, inclosa l‘emissió i
control de les liquidacions fiscals en relació a aquests procediments i la gestió
del corresponent padró.
c. La prestació del servei i les activitats d‘inhumacions, exhumacions, trasllats i
d‘altres actuacions pròpies del cementiri municipal.
d. L‘activitat d‘atenció i informació del servei.
e. La iniciativa en la contractació i l‘organització dels serveis funeraris i el cementiri
municipal.
f. La gestió i el control de les empreses prestadores del serveis funeraris, i la tramitació de l‘expedient de les liquidacions que corresponguin en relació a aquests
serveis.
g. I en general, totes aquelles funcions i serveis que presti l‘Ajuntament en exercici
de la competència municipal en matèria de serveis funeraris i cementiris.

11. SUPORT AL TERRITORI
a. L‘activitat de suport comú als serveis de l‘àrea i als districtes per a la comprovació de les incidències que es produeixen en el territori en allò que fa referència al
manteniment de l‘espai públic, la neteja de la ciutat, la recollida de residus i les
infraestructures per a la realització d‘actes, gestionant amb els serveis de l‘àrea
aquesta atenció.
b. La coordinació i gestió dels recursos materials i humans de la brigada municipal i
els serveis d‘inspecció, la coordinació de les seves tasques i dels plans d‘ocupació destinats a millorar els recursos del àrea.
c. La gestió, l‘adquisició i el manteniment de les dotacions dels vehicles del parc
mòbil municipal, no atribuïda expressament a una altra Àrea.
d. La gestió de les actuacions demandades pels ciutadans en relació a les incidències en la via pública competència de l‘àrea.
e. La supervisió de l‘estat de l‘espai públic i dels parcs i jardins en relació als resi-
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dus, la neteja i el seu mobiliari.
f. La neteja dels grafits, i la supervisió de l‘estat del mobiliari urbà, dels plafons de
lliure publicitat i senyals de trànsit, la retirada de publicitat incontrolada de les façanes, la col·locació i reparació de les senyals verticals de trànsit, de senyals informatives i el pintat de la senyalització horitzontal, bancs, papereres i altre mobiliari urbà.
g. L‘activitat del muntatge i desmuntatge de tarimes, tanques i bardisses en actes
públics a la via pública, a col·legis, entitats socials, etc., així com el seu manteniment i la col·laboració en el trasllat de material en les festes dels barris o de la
ciutat.
h. I en general, totes aquelles funcions i activitats relacionades amb les funcions
anteriors que li siguin atribuïdes.

VI.

AREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS

1. INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
Li corresponen les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic
financera i pressupostària en la triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d‘eficàcia amb plena independència que li atribueix
l‘article 136 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
i que es concreta a l‘art. 29 del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent
(BOP 12.01.2012). A títol enunciatiu:
a. L‘elaboració d‘informes, puntuals o periòdics, que en exercici de les seves funcions li atribueixi el ple, o la normativa vigent.
b. L‘elaboració de circulars i propostes d‘instruccions necessàries per a la realització de les funcions que li corresponen.
c. Les funcions que la legislació sobre contractes de les administracions públiques
atorgui a la intervenció municipal.
2. COMPTABILITAT
a. Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i d‘execució del pressupost de
l‘entitat.
b. La formació del compte general de l‘Ajuntament.
c. La formació dels estats integrats i consolidats del comptes que determina la normativa vigent i el ple municipal.
d. El registre de factures.
e. Recavar dels organismes i les societats mercantils dependents de l‘Ajuntament,
la presentació dels comptes que s‘han d‘afegir al compte general, així com la
resta d‘informació necessària per tal d‘efectuar els processos d‘agregació i consolidació comptable.
f. La coordinació de les funcions o activitats comptables de l‘Ajuntament i l‘elaboració de les circulars i propostes de les instruccions tècniques oportunes i la inspecció de la seva aplicació.
g. La resta de les funcions comptables que recull l‘art. 204 i següents del RDL
2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
h. La resta de funcions que li assignin la normativa vigent, les bases d‘execució del
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pressupost o els reglaments municipals.

3. TRESORERIA MUNICIPAL
Li corresponen les funcions que els arts. 194 i següents del RDL 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals li atribueix a la tresoreria municipal, i que es recullen als arts. 32.5 i 33 del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012). A títol enunciatiu:
a) L‘elaboració de la planificació financera,i el pla de disposició de fons de l‘Ajuntament, el pressupost de la tresoreria i la gestió dels pagaments de l‘hisenda
municipal; així com dels ingressos no atribuïts a l‘òrgan de gestió tributària.
b) La gestió centralitzada de la tresoreria municipal, fons i valors generats, així com
la gestió del registre d‘avals de l‘Ajuntament.
c) La gestió de la Caixa de dipòsits municipal.
d) La proposta del calendari del contribuent.
e) La tramitació dels procediments de reclamació de liquidació d‘interessos per retard en els pagaments.
f) L‘elaboració d‘informes, puntuals o periòdics, que en exercici de les funcions de
la tresoreria general municipal determini el Ple o la normativa vigent.
g) La gestió i tramitació de les operacions de tresoreria i de les operacions de crèdit a curt i llarg termini per a la seva aprovació per l‘òrgan competent.
h) La tramitació i resolució de les providències de constrenyiment en relació al cobrament dels ingressos municipals en via executiva.
i) La designació, supervisió i control de les habilitacions de la tresoreria.
j) La confecció de les actes d‘arqueig, ordinàries i extraordinàries.
k) L‘obertura, liquidació i control dels comptes de l‘Ajuntament en les diferents entitats bancàries.
l) La resta de funcions que li assignin la normativa vigent, les bases d‘execució del
pressupost o els reglaments municipals.
4. PROGRAMACIÓ I PRESSUPOSTOS
S‘adscriu a aquest Àrea, l‘Òrgan de Programació i Pressupostos, previst a l‘art. 31
del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP de 12.01.2012), i en
conseqüència portarà a terme les funcions que a títol enunciatiu es recullen a continuació.
a. L'organització i coordinació de les funcions relatives a la preparació i elaboració
dels pressupostos d'aquest Ajuntament, en els termes previstos en els arts. 162
a 169 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‘aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990 de 20
d'abril.
b. La confecció del projecte del pressupost general de l‘Ajuntament, l‘elaboració de
circulars e instruccions per a l‘elaboració del pressupost de l‘Ajuntament i la proposta de les Bases d‘execució del pressupost municipal.
c. La incoació i tramitació dels expedients de modificació de crèdit, per tal que
l‘òrgan competent efectuï la seva aprovació.
d. La elaboració i la tramitació a l‘òrgan competent dels plans de sanejament financer i/o el disseny dels escenaris de consolidació pressupostària, que hagi de por-
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e.
f.

g.

h.
i.

tar a terme l‘administració municipal.
L‘anàlisi i avaluació dels programes d‘ingressos i de despesa que integren el pressupost general de l‘Ajuntament.
El seguiment de les subvencions i ajuts que sol·liciti aquest Ajuntament, així com
el seguiment posterior de la seva acceptació, justificació, pagament i/o reintegrament si s‘escau.
El seguiment de les subvencions i ajuts que atorga aquest Ajuntament, així com
el seguiment posterior de la seva acceptació, justificació, pagament i/o reintegrament si s‘escau. La redacció de les bases generals reguladores de les subvencions i la presidència de la comissió qualificadora i la seva difusió preceptiva.
El seguiment i l‘ordenació general del procés d‘execució del pressupost; així com
dels certificats relatius als anticipats de despesa del projecte de pressupost.
La resta de tràmits i gestions que en relació a l‘execució del pressupost municipal que es determinin a la normativa reguladora de les Hisendes Locals i el reglaments municipals no atribuïdes a d‘altres òrgans.

5. GESTIÓ TRIBUTÀRIA
S‘adscriu orgànica i funcionalment a aquest Àrea, l‘Òrgan de Gestió Tributària, previst a l‘art. 135 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, el qual té atribuïdes les competències recollides a l‘art. 32 del Reglament Orgànic de Govern vigent (BOP de 12.01.2012). Correspon a l‘Àrea:
a. La determinació de les directrius generals en matèria de imposició, gestió e inspecció dels tributs i preus públics locals.
b. La resolució dels expedients per a l‘atorgament d‘ajuts en matèria de tributs d‘acord amb la normativa vigent.
6. PATRIMONI I ASSEGURANCES
a. La gestió de l‘Inventari de Béns i Drets Municipals i de l‘Inventari del Patrimoni
Municipal del Sòl i l‘Habitatge, així com la tramitació dels procediments necessaris per al seu manteniment actualitzat.
b. La tramitació dels procediments necessaris per a la gestió de les competències
municipals relatives a l‘adquisició, alienació i cessió del béns de domini públic i
patrimonials de l‘Ajuntament, que no es trobin expressament assignades a un altre Àrea o que no es derivin de l‘exercici de les competències municipals en matèria urbanística.
c. La tramitació dels procediments necessaris per a la constitució de drets reals i/o
personals en favor de la corporació, llevat de la iniciativa en els procediments relatius als arrendaments d‘immobles que correspondran a les respectives àrees.
d. La tramitació dels procediments administratius per a les autoritzacions de les
utilitzacions temporals del béns de domini públic: llicències d‘ocupació temporal,
llevat d‘aquelles que per raó de la seva finalitat es troben atribuïdes a d‘altres àrees.
e. La iniciativa en la tramitació dels procediments relatius als contractes de naturalesa patrimonial o a proposta de les diferents àrees.
f. La gestió de les pòlisses d‘assegurances que contracti l‘Ajuntament.
g. La gestió de competències i la tramitació dels procediments administratius en
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matèria de reclamacions de responsabilitat patrimonial.
h. I en general, la resta de competències i tramitació dels procediments en matèria
de gestió del patrimoni municipal que no estiguin atribuïdes a d‘altres àrees.
7. CONTRACTACIÓ
a. La tramitació dels procediments de contractació d‘obres, de concessió d‘obra pública, de gestió de serveis públics, de subministrament, de serveis, contractes
administratius especials i contractes privats, així com els contractes sotmesos a
la legislació patrimonial, qualsevol que sigui la seva quantia i la seva execució
legal, a excepció de la iniciativa en la contractació, la proposta d‘adjudicació i el
actes relatius a l‘execució i modificació dels contractes la proposta dels quals
correspondrà a les respectives Àrees en atenció a les matèries, activitats i serveis que gestionen segons la divisió que s‘efectua per aquest Decret.
b. La tramitació, a proposta de les diferents àrees, dels contractes menors de despesa d‘inversions de conformitat amb el que determinin les bases d‘execució del
pressupost.
c. La tramitació centralitzada de les encomanes de gestió a les societats de capital
íntegrament municipal, a proposta de les diferents àrees municipals que exerceixin la iniciativa.
d. La tramitació dels procediments seguits per a l‘aprovació dels projectes i memòries valorades de les obres locals, llevat de les compreses en els projectes d‘urbanització.
e. La tramitació dels procediments administratius amb la finalitat d‘interpretar els
contractes o portar a terme la modificació, revisió de preus, imposició de penalitats contractuals, resolució de contractes, o qualsevol altra incidència en l‘execució d‘aquests.
f. La tramitació dels procediments per a la resolució dels recursos en matèria de
contractació en via administrativa.
g. La tramitació dels procediments per a l‘aprovació dels Plans de Seguretat i Salut
derivats dels contractes de l‘Ajuntament.
h. La tramitació dels procediments per a la convalidació o conversió d‘actuacions
en matèria de contractació, a iniciativa de l‘àrea responsable.
i. I en general, les competències en matèria de contractació que corresponguin a
l‘Ajuntament i no estiguin atribuïdes a d‘altres àrees.
8. SERVEIS CENTRALS
a. L'adquisició centralitzada de materials i subministraments per atendre les necessitats comuns de tots els serveis, centres i dependències de l'organització municipal, que no es trobin expressament atribuïda a una altra Àrea.
b. La distribució i la verificació dels materials i subministraments inclosos en el paràgraf anterior, així com l‘emmagatzematge, redistribució, destí i/o eliminació
dels materials usats retirats de les dependències municipals.
c. La coordinació dels serveis municipals per a executar les actuacions necessàries
per als trasllats amb la finalitat de l‘habilitació, l‘adequació i la modificació dels
espais i les dependències municipals.
d. La iniciativa i la gestió dels contractes relatius als sistemes digitals de tractament
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

de la documentació
L‘adquisició i manteniment dels vehicles oficials de l‘Ajuntament.
La iniciativa i gestió de la contractació centralitzada dels subministraments per a
les telecomunicacions (telefonia mòbil, fixa i IP) i el control dels consums.
El control dels subministraments d‘aigua, gas i electricitat.
La iniciativa, gestió i control dels serveis de senyalització interna, reprografia.
L‘organització dels serveis de missatgeria, repartiment i distribució de documentació, comunicacions postals i el seu control.
La iniciativa i la gestió dels contractes dels serveis de neteja d‘edificis municipals
llevat dels destinats a la neteja dels centres d‘ensenyament.
La tramitació dels procediments previstos per als contractes menors de despesa
corrent, a iniciativa de les diferents àrees.
La gestió dels ordenances de qualsevol dependència municipals, inclosos els de
centres d‘ensenyament, sanitat, serveis socials, cultura...etc., amb independència de la seva adscripció funcional a les diferents àrees en les quals prestin servei.

9. RECURSOS HUMANS
a. La tramitació dels procediments per a l'organització de l'estructura administrativa
del personal i el catàleg dels llocs de treball, en coordinació i col·laboració amb
les diferents àrees de gestió de l‘Ajuntament.
b. La tramitació i la gestió dels expedients relatius a la plantilla de personal, relació
de llocs de treball, selecció, perfeccionament i promoció del personal.
c. La tramitació dels procediments administratius destinats a l‘aprovació i la modificació de la l‘oferta pública d‘ocupació.
d. La gestió de les relacions laborals (seccions Sindicals; Comitès de Treballadors)
i la negociació col·lectiva.
e. La tramitació dels procediments administratius per a la selecció del personal al
servei de l‘Ajuntament, fins al seu nomenament, contractació, pressa de possessió i posterior adscripció al corresponent lloc de treball.
f. La tramitació dels procediments relatius a les situacions administratives del personal, llicències, permisos, vacances, comissions de serveis externes e internes,
permutes..etc.; sempre que no corresponguin a un altra Àrea.
g. La tramitació dels procediments administratius relatius als expedients disciplinaris del personal al servei de l‘Ajuntament, llevat d‘aquell que correspongui a d‘altres àrees segons el present Decret.
h. L‘elaboració dels programes de formació i la tramitació dels convenis administratius destinats a aquesta finalitat.
i. La tramitació dels procediments administratius per a la materialització i la gestió
de les polítiques adreçades a la millora de la prevenció dels riscos laborals i la
salut laboral.
j. La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de convenis
de col·laboració amb universitats i entitats diverses per a la realització de pràctiques pels estudiants.
k. La tramitació dels procediments per a l‘atorgament de beques a estudiants, espanyols o estrangers, o dels convenis per a la realització de pràctiques a l‘Ajuntament.
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l. La gestió pressupostària de les retribucions de la totalitat del personal al servei
de la corporació, la confecció de les nòmines del personal i qualsevol altre reconeixement de retribucions o drets econòmics a favor del personal de la corporació.
m. La tramitació de les liquidacions de les retribucions i drets econòmics meritats
pels membres de la corporació en compliment de l‘acord de ple que determina
les retribucions, dietes per assistència a sessions i indemnitzacions, incloses les
liquidacions corresponents de la seguretat social.
n. I en general, la tramitació dels procediments i actes administratius en relació amb
les competències municipals en matèria de personal funcionari, laboral, eventual
i directiu que correspongui a aquest ajuntament i que no es trobin assignades a
l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme o a l‘Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació.
10. TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I SISTEMES
a. La gestió del sistema d‘informàtica municipal i el suport a la interrelació dels processos i sistemes amb d‘altres administracions públiques.
b. La gestió tecnològica de la intranet i de la pàgina web municipal.
c. L‘adopció de mesures i la gestió dels procediments dirigits al compliment de la
normativa sobre protecció de les dades de caràcter personal: registre, declaració de fitxers, arxius informàtics,mesures de seguretat,..etc. Així com la gestió
de l‘exercici dels drets reconeguts a les persones en matèria de protecció de dades.
d. L‘el.laboració de protocols i polítiques d‘auditoria de seguretat d‘acord amb l‘Esquema Nacional de Seguretat
e. La tramitació dels procediments per a l‘obtenció, renovació i seguiment dels certificats de signatura digital del personal al servei de l‘Ajuntament i dels membres
de la Corporació.
f. El desenvolupament i la implementació de les eines i els programes informàtics
de gestió municipal.
g. El disseny de les plataformes i de les tecnologies de base municipal.
h. La coordinació i el desplegament del pla de sistemes informàtic corporatiu, inclosa la iniciativa en l‘adquisició de llicències per al programari de gestió municipal
i. El manteniment i la reposició dels equips informàtics i les estacions de treball de
l‘Ajuntament
j. El desplegament del sistema de connectivitat de dades de totes les dependències i equipaments municipals, directament o de manera coordinada amb les altres Àrees.
k. El servei d‘atenció d‘incidències en els sistemes de gestió, programari i equips
als usuaris.
l. I en general, la resta de les actuacions destinades a la gestió del sistema informàtic municipal que no es trobin assignades a una altra Àrea

11. POBLACIÓ
a. La gestió integral del Padró Municipal d'Habitants.
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b. La coordinació amb l‘Oficina del Cens Electoral, en relació amb el Cens Electoral
del municipi.
c. Les notificacions de la designació dels membres de les Meses Electorals, en els
diferents processos electorals.
d. Les actuacions de coordinació amb l‘INE per a la gestió del padró municipal d‘habitants i el Cens Electoral.
e. I en general, la tramitació dels procediments previstos legalment per al manteniment i revisió del Padró Municipal d'Habitants.

12. ATENCIÓ AL CIUTADÀ
a. La informació al ciutadà sobre els tràmits i serveis que presta l‘Ajuntament o sobre la ciutat mitjançant els canals del que es disposi.
b. La gestió de l‘Oficina d‘Atenció al Ciutadà.
c. La gestió i la coordinació de tots els punts municipals d‘atenció i informació al
ciutadà i de tots els sistemes d‘informació telefònica municipal.
d. La incoació dels procediments, tràmits i gestions per a les activitats pròpies de
l‘Oficina d‘Atenció al Ciutadà.
e. I en general, les actuacions, tràmits i procediments necessaris per tal de dur a
terme les activitats i competències municipals en matèria d‘informació i atenció al
ciutadà.
TERCER.- DETERMINAR en relació als DISTRICTES que es concreten en el Reglament de Participació Ciutadana vigent (BOP 25.02.2013): Districte I (Centre,
Sant Josep i Sanfeliu); Districte II (Collblanc-La Torrassa); Districte III (Santa Eulàlia-Granvia); Districte IV: (La Florida-Les Planes); Districte V (Pubilla Cases-Can
Serra); Districte VI (Bellvitge-Gornal), que portaran a terme l‘exercici de les competències següents referides al respectiu àmbit territorial:
a) El seguiment de les accions de les diferents Àrees de Govern o Regidories de
Govern en l‘àmbit del districte.
b) L‘atenció directa als ciutadans i entitats del districte i el seguiment de les seves
peticions.
c) Facilitar informació i atenció ciutadana en relació a l‘activitat municipal, i en
concret la gestió del registre descentralitzat en coordinació i sota la dependència del registre general municipal.
d) La direcció i gestió dels equipaments adscrits al Districte.
e) La canalització de les demandes veïnals i la seva coordinació amb les actuacions de les diferents àrees del govern municipal.
f) La canalització de la participació ciutadana en el seu àmbit territorial.
g) La gestió del pressupost municipal que tenen assignat
h) La tramitació dels procediments per a l‘atorgament de subvencions en relació a
les entitats del districte: festes d'iniciativa ciutadana i les subvencions puntuals
a entitats culturals, a entitats esportives, a les AMPA i, en general a entitats
sense ànim de lucre.
i) La col·laboració en els actes organitzats en el Districte proporcionant la infraestructura necessària per a la seva realització.
j) La tramitació de la targeta rosa de transports per a pensionistes i jubilats.
k) La tramitació de les sol·licituds d‘ajuts en relació amb l‘Impost de Béns Immo-
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bles, de conformitat amb la normativa vigent.
l) Expedició de certificats de convivència i de fe de vida.
m) En general la proposta i seguiment de tots aquells plans que puguin redundar
en una millor qualitat de vida dels ciutadans del districte.
n) La resta d‘atribucions que li atorguin els reglaments municipals.
QUART.- Fer constar que la societat anònima de capital íntegrament municipal "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, S.A." continua adscrita a l‘Àrea d‘Hisenda
i Serveis Centrals, i desenvolupa les finalitats i funcions que figuren a l‘objecte social dels seus Estatuts, sens perjudici de les modificacions que correspon aprovar al
Ple constituït en Junta General d'acord amb la Llei de Societats de Capital.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d'aquest Decret al Ple de l‘Ajuntament en la propera
sessió que tingui lloc, en compliment de les facultats que li atorga l‘art. 123.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SISÈ.- Aquest Decret iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i la mantindrà mentre no es modifiqui o es revoqui, restant des d‘aquesta data sense efectes el Decret de l‘alcaldia 1277/2016, de 24 de febrer.
SETÈ.- Notificar aquest Decret als grups polítics municipals, a la Gerència Municipal, a la Intervenció, a la Tresoreria Municipal, a la Secretaria General del Ple, a les
secretaries dels Districtes i a totes les àrees de l‘Ajuntament, mitjançant la publicació en Intranet, als efectes legals oportuns.‖
ACORD 3.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 6375/2016 DE 26 DE JULIOL, DE NOU NOMENAMENT DELS/LES TINENTS/TES D’ALCALDIA, TITULARS/ES D’ÀREA, REGIDORS/ES PRESIDENT/ES DE DISTRICTE, REGIDORS/ES ADJUNT/ES I DELEGACIÓ DE FACULTATS DE L’ALCALDIA EN AQUESTS ÒRGANS.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l‘article 44.4 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s‘aprova el reglament d‘organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l'article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple
del Decret de l‘Alcaldia número 6375/2016, de 26 de juliol, que literalment diu:
―ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el 24 de maig
de 2015, la Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la corporació,
segons elecció que va tenir lloc en la sessió constitutiva del ple del 13 de juny de
2015, va dictar el Decret núm. 5530/2015, de 15 de juny, pel qual es van nomenar
els/les Tinents/es d‘alcaldia titulars/es d‘àrea, els/les Regidors/es de Govern i els/les
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Regidors/es Presidents de Districte.
ATÈS que en data 17 de novembre de 2015, l‘Alcaldessa va dictar el Decret
8937/2015, de determinació i nomenament de regidories adjuntes.
ATÈS que per Decret de l‘Alcaldia 1277/2016, de 24 de febrer, en exercici de les
competències que té atribuïdes per l‘article 124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril,
reguladora de les bases de règim local, es va modificar la divisió de l‘administració
municipal executiva passant de set a sis les Àrees de Govern.
ATÈS que per Decret de l‘Alcaldia 1280/2016, de 24 de febrer, en exercici de les facultats que li confereix l‘article 124.4.g) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases
de règim local, es va revocar el Decret 5530/2015, de 15 de juny i es van nomenar
Tinents/es d‘alcaldia titulars/es d‘àrea, Regidors/es de Govern i Regidors/es Presidents de Districte, així com es van delegar facultats en aquests órgans.
ATÈS que en data d‘avui, en exercici de les competències que té atribuïdes l‘alcaldia per l‘article 124.4.k) de la Llei 7/1985, s‘ha dictat un Decret que determina la
modificació en la divisió d‘àrees de govern, tot i mantenint les que figuraven en el
Decret 1277/2016.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració (BOPB de 12 de gener de 2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
VISTOS els informes de la Secretària General del Ple, en funcions, de l'Ajuntament
de 10 de juny de 2015 i de 16 de novembre de 2015 (L‘H 21/2015 i 46/2015).
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l‘article
124.4.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- MODIFICAR les delegacions i els nomenaments efectuats als Decrets
1280/2016, de 24 de febrer i 8937/2015, de 17 de novembre, en els termes que es
dedueixen del contingut del present Decret, el qual es dicta amb la finalitat de
comptar amb un text únic que contingui les delegacions i nomenaments efectuats
per l‘alcaldia, i en conseqüència es disposa la REVOCACIÓ d‘ambdós decrets, amb
efectes de la present data.
SEGON.- DELEGAR, en el Tinent d‘alcaldia Sr. Manuel Brinquis Pérez, les facultats
que consten a continuació en relació a les matèries incloses dins de l‘Àrea de l‘Alcaldia-Presidència:
a) Els actes, de tràmit o definitius, per a la incoació, l‘impuls i la resolució dels
procediments en matèria de: transparència, contractació administrativa, gestió
pressupostària i subvencions que corresponguin a l‘Àrea de Alcaldia-Presidència, amb excepció d‘aquells que comportin l‘adopció de les mesures necessàries i adequades en supòsits d‘extraordinària i urgent necessitat, i a-
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b)

c)
d)

e)

quells que tinguin la condició d‘indelegables.
La signatura de les propostes d‘acord, dictàmens i qualsevol altre acte de
tràmit en la resta de procediments que corresponguin per raó de la matèria a
l‘Àrea d‘Alcaldia-Presidència.
La publicació i execució dels acords dels òrgans executius de l‘ajuntament en
matèries atribuïdes a l‘Àrea d‘Alcaldia Presidència.
L‘exercici d‘accions judicials i administratives en matèria competència de l‘alcaldia, llevat de les que s‘hagin d‘exercir amb caràcter d‘urgència en les matèries competència del Ple.
L‘autorització de l‘expedició de certificats així com la seva signatura de manera indistinta amb aquesta l‘alcaldia.

TERCER.- NOMENAR els/les Tinents/es d‘alcaldia titulars de les l‘Àrees, en relació
a les quals exerciran les facultats de direcció i coordinació en relació amb les matèries atribuïdes a cadascuna d‘elles al Decret de divisió de l‘estructura executiva de
l‘administració municipal dictat per aquesta alcaldia en data d‘avui, així com la resta
de facultats que li atorguin els reglaments orgànics municipals i sens perjudici de les
Regidories de Govern que s‘integrin a les Àrees, de conformitat amb el següent
detall:
 ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ: Tinent d‘alcaldia Sr. Francesc Josep Belver i Vallès.
 ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME: Tinent d‘alcaldia Sr. Jose Maria Garcia Mompel.
 ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS: Tinent d‘alcaldia Sr. Cristian Alcázar Esteban.
 ÀREA D‘ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT: Tinent d‘alcaldia: Sr. Jose Castro Borrallo.
 ÀREA DE HISENDA I SERVEIS CENTRALS: Tinent d‘alcaldia: Sr. Manuel
Brinquis Pérez.
QUART.- NOMENAR el Tinent d‘alcaldia Sr. Manuel Brinquis Pérez, com a Regidor de Govern de Participació, dins de l‘Àrea de l‘Alcaldia-Presidència, el qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries incloses dins l‘apartat corresponent del Decret de divisió de l‘estructura executiva de l‘administració municipal vigent, actuant sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
CINQUÈ.- NOMENAR el Tinent d‘alcaldia Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, com a
Regidor de Govern de Serveis Socials, Infància i Adolescència, Dependència i Discapacitat, LGTBI, Salut i Ciutadania i Integració, dins de l‘Àrea de Benestar i Drets
socials, el qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries incloses
dins l‘apartat corresponent del Decret de divisió de l‘estructura executiva de l‘administració municipal vigent, actuant sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL.
SISÈ.- NOMENAR el Tinent d‘alcaldia Sr. Jaume Graells Veguin, com a Regidor
de Govern d‘Educació, dins de l‘Àrea de Benestar i Drets socials, el qual exercirà
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les facultats de direcció i gestió de les matèries incloses dins l‘apartat corresponent
del Decret de divisió de l‘estructura executiva de l‘administració municipal vigent,
actuant sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN D’EDUCACIÓ.
SETÈ.- NOMENAR la Regidora Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo, com a Regidora de Govern d‘Igualtat i Gent Gran, dins de l‘Àrea de Benestar i Drets socials,
la qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries incloses dins dels
apartats corresponent del Decret de divisió de l‘estructura executiva de l‘administració municipal vigent, actuant sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN
D’IGUALTAT I GENT GRAN.
VUITÈ.- NOMENAR la Regidora Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo, com a
Regidora de Govern de Comerç, Mercats i Consum, dins de l‘Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la qual exercirà les facultats
de direcció i gestió de les matèries incloses dins dels apartats corresponent del Decret de divisió de l‘estructura executiva de l‘administració municipal vigent, actuant
sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN DE COMERÇ I DRETS DELS
CONSUMIDORS.
NOVÈ.- NOMENAR la Regidora Sra. Rocío Ramírez Pérez, com a Regidora de
Govern de Turisme i Desenvolupament econòmic, dins de l‘Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la qual exercirà les facultats
de direcció i gestió de les matèries incloses dins dels apartats corresponent del Decret de divisió de l‘estructura executiva de l‘administració municipal vigent, actuant
sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN DE TURISME I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.
DESÈ.- NOMENAR el Regidor Sr. David Quirós Brito, com a Regidor de Govern
de Cultura, dins de l‘Àrea de Benestar i Drets socials, el qual exercirà les facultats
de direcció i gestió de les matèries incloses dins l‘apartat corresponent del Decret
de divisió de l‘estructura executiva de l‘administració municipal vigent, actuant sota
la denominació REGIDORIA DE GOVERN DE CULTURA.
ONZÈ.- NOMENAR el Regidor Sr. David Quirós Brito com a Regidor de Govern
d‘Innovació Social, dins de l‘Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, el qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries incloses dins l‘apartat corresponent del Decret de divisió de l‘estructura executiva de l‘administració municipal vigent, actuant sota la denominació REGIDORIA DE
GOVERN D’INNOVACIÓ SOCIAL.
DOTZÈ.- ESTABLIR LES REGIDORIES ADJUNTES, modificant parcialment les
creades pel Decret 8937/2015, de 17 de novembre, amb la configuració següent:
a) REGIDORIA ADJUNTA a l‘Àrea de Benestar i Drets Socials, la qual portarà a
terme, sota la dependència directa del Titular d‘Àrea, les actuacions de auxili a la
gestió i de suport a l‘Àrea destinades a l‘actuació coordinada i transversal en matèria de sanitat i salubritat pública, amb les diverses regidories de govern.
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b) REGIDORIA ADJUNTA a l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, la qual portarà a terme, sota la dependència directa del Titular d‘Àrea, les
actuacions de auxili a la gestió i de suport a l‘Àrea destinades a l‘actuació coordinada i transversal en matèria de medi ambient i sostenibilitat, amb les diverses
regidories de govern.
TRETZÈ.- NOMENAR la Regidora Sra. Cristina Santón Ramiro, com a Regidora
Adjunta a l‘Àrea de Benestar i Drets Socials, en matèria de sanitat i salubritat pública actuant sota la denominació REGIDORA ADJUNTA DE SANITAT I SALUBRITAT PÚBLICA.
CATORZÈ.- NOMENAR el Regidor Sr. Rafael Jiménez Ariza, com a Regidor Adjunt a l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. en matèria de medi ambient i sostenibilitat, actuant sota la denominació REGIDOR ADJUNT DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT.
QUINZÈ.- NOMENAR els Regidors Presidents de Districte, següents:
Sr. Jaume Graells Veguin
Sr. Cristian Alcázar Esteban
Sr. David Quirós Brito
Sr. José Castro Borrallo

DISTRICTE I - Centre, Sant Josep i Sanfeliu i DISTRCTE VI -Bellvitge i Gornal.
DISTRICTE II - Collblanc-La Torrassa.
DISTRICTE III -Santa Eulàlia-Granvia.
DISTRICTE IV- Les Planes i La Florida i
DISTRICTE V - Pubilla Casas i Can Serra.

Als Regidors Presidents dels Districtes els hi correspon l‘alta direcció i gestió dels
respectius districtes i les facultats que l‘alcaldia delegui en els/les titulars d‘Àrea i
Regidors/es de Govern en relació a les matèries assignades als Districtes en el Decret de divisió de l‘estructura executiva, així com les que els hi atorguin els reglaments orgànics municipals.
SETZÈ.- DELEGAR en els/les Tinents/es d‘Alcaldia i Regidors/es de Govern les facultats d‘aquesta alcaldia, en relació als procediments, activitats i serveis que s‘inclouen en les diferents matèries atribuïdes a les respectives Àrees en el Decret de
divisió de l‘estructura executiva, que s‘indiquen a continuació:
1. La coordinació i la direcció de l‘Àrea o de la Regidoria de Govern, que tinguin atribuïda.
2. La facultat d‘efectuar propostes d‘acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals competents en relació als procediments, activitats i serveis assignats a la
respectiva Àrea o Regidoria de Govern segons el Decret de divisió de les àrees
executives.
3. La facultat de formalitzar contractes, convenis i la resta de documents necessaris per a l‘execució de les resolucions i acords dels òrgans executius en matèries de l‘Àrea, la qual s‘exercirà de manera indistinta pel Titular de l‘Àrea, pel Regidor de Govern o per l‘Alcaldia.
4. La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l‘exercici de les competències delegades de l‘alcaldia que s‘anomenaran ―Resolucions de l‘Area....‖
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o ―Resolucions de la Regidoria de Govern.....‖ i que s‘incorporaran al ―Llibre de
Decrets i Resolucions dictades per delegació‖.
5. La facultat per a dictar Circulars i Instruccions en els termes establerts en el Reglament orgànic de govern i administració municipal, sempre que afectin només
a la seva Àrea o Regidoria de Govern assignada i la facultat per a proposar a
l‘òrgan competent aquelles que afectin a més d‘una Àrea.
6. La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions
de l‘Àrea o de la Regidoria de Govern, per mitjà de signatura presencial i electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats, publicacions, anuncis ...
etc. Si bé aquesta facultat es considera delegada, de manera indistinta en els titulars de les àrees o regidories de govern i en els òrgans directius de les àrees
respectives, cas que existeixin; sens perjudici de les facultats atribuïdes a la secretaria tècnica de la junta de govern local i a la secretaria general del ple.
7. La resolució dels recursos que s‘interposin en via administrativa contra actes
dictats en exercici de les facultats delegades de l‘alcaldia, a excepció de les reclamacions econòmic administratives que corresponen al Tribunal Econòmic
Administratiu. Aquesta delegació compren: la resolució dels recursos de reposició, dels recursos ordinaris, de les reclamacions administratives prèvies a la via
judicial civil o laboral, la revocació dels actes administratius i la rectificació d‘errors materials: de fet i aritmètics.
8. En relació a la revisió d‘ofici dels actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes
anul·lables, es delega la incoació i admissió a tràmit dels procediment, si bé la
resolució d‘aquells competència d‘aquesta alcaldia s‘han delegat en el Junta de
Govern Local.
9. Els actes relacionats amb la tramitació dels expedients de contractació necessaris per a l‘execució i gestió dels procediments, activitats o serveis atribuïts a l‘Àrea o la Regidoria de Govern, facultat que compren la redacció dels plecs de
prescripcions tècniques del contracte, la proposta de designació del responsable d‘aquest i la proposta d‘autorització de les despeses. Així com la incoació
dels procediments per a la convalidació o conversió de les actuacions administratives.
10. La contractació menor dins dels límits que determinin les bases d‘execució del
pressupost i l‘autorització i disposició de les despeses per aquests contractes.
11. No obstant el que es determina a l‘apartat anterior, correspon al/a la titular de
l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, els actes d‘impuls en la tramitació dels procediments municipals de contractació no atribuïts a la resta de titulars de l‘Àrea
o Regidors/es de Govern.
12. Els actes administratius de tràmit en els procediments d‘atorgament de les subvencions a persones físiques i jurídiques, destinats al foment de l‘activitat en
matèries pròpies de l‘Àrea o la Regidoria de Govern, d‘acord amb el que preveuen les bases generals i particulars de la convocatòria i la proposta a l‘òrgan
competent per al seu atorgament.
13. La resolució de l‘atorgament i la denegació de les subvencions que per raó de la
quantia s‘atribueixin a l‘alcaldia segons les bases d‘execució del pressupost municipal vigent en el moment de l‘atorgament, facultat que comprèn la modificació
de les condicions de la subvenció atorgada, la seva revocació, l‘accep-tació de
la justificació, el seu reintegrament total o parcial en fase de justificació i la renúncia del beneficiari.
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14. Els actes administratius necessaris per a la tramitació de les sol·licituds de subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a les matèries delegades de l‘Àrea o la Regidoria de Govern sempre que la normativa reguladora de la subvenció no exigeixi l‘acord d‘altre òrgan municipal. Aquesta delegació correspondrà exclusivament al/a la Tinent d‘alcaldia titular de l‘Àrea
quan la resolució dels procediments de sol·licitud de subvenció figuri inclosa en
la gestió general de l‘Àrea en el Decret de divisió d‘Àrees. Aquesta facultat compren la resolució per a formalitzar la sol·licitud i l‘acceptació o la proposta d‘acceptació a l‘òrgan competent per raó de la quantia, segons les bases d‘execució del pressupost o a aquell que determini la normativa reguladora de la subvenció. Així mateix correspon als titulars d‘Àrea o Regidors/es de Govern la facultat per a tramitar i resoldre els procediments de justificació i reintegrament total o parcial de la subvenció, i si s‘escau, i la renúncia a la subvenció, amb els
límits de la quantia establerta a les bases d‘execució del pressupostos.
15. En relació als actes administratius necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a la gestió del personal competència d‘aquesta alcaldia es delega
als titulars de les àrees: d‘Hisenda i Serveis Centrals, Seguretat Convivència i
civisme i Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aquells actes dictats en els procediments que tinguin atribuïts cadascun d‘ells en
el decret de divisió de l‘estructura executiva de l‘ajuntament.
16. Es deleguen en els diferents titulars de les àrees d‘Hisenda i Serveis Centrals,
Seguretat Convivència i civisme, Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació d‘acord amb els procediments i les matèries assignades al
decret de divisió de l‘estructura executiva, els actes administratius per a l‘exercici de les competències en matèria sancionadora i disciplinaria del personal.
Aquesta delegació, comporta la facultat per exercir les competències que la normativa sectorial atribueix a l‘alcaldia de manera expressa. La facultat per a incoar l‘expedient, d‘ofici o per denúncia de particular i l‘obertura prèvia d‘expedients
d‘informació reservada si així es preveu a la legislació especifica. El nomenament de l‘instructor i del secretari, si s‘escau. La resolució dels incidents procedimentals que es produeixin durant la tramitació. La resolució definitiva de l‘expedient sancionador quan correspongui a l‘alcaldia o elevar la proposta de resolució a l‘òrgan competent d‘acord amb la legislació sectorial. L‘a-dopció de mesures cautelars o preventives. La resolució dels recursos administratius que es
derivin del procediment sancionador en els termes previstos a l‘apartat 7 anterior.
17. L‘aprovació del compte justificatiu dels manaments a justificar i les bestretes de
caixa fixa efectuades en favor de l‘Àrea o la Regidoria de Govern.
18. La incoació de procediments per a l‘aprovació d‘ordenances i reglaments municipals en relació a les matèries atorgades a l‘Àrea o la Regidoria de Govern, facultat que compren el nomenament de la comissió redactora de l‘avantprojecte
de reglament i la proposta dels acords als òrgans competents per a la seva tramitació i aprovació.
19. Es delega en el titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals els actes administratius necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les operacions
de crèdit a curt i llarg termini i la resolució en relació a les operacions de tresoreria i crèdits a curt termini competència de l‘alcaldia.
20. Es delega en el titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals la resolució de les
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sol·licituds d‘ajuts en matèria tributs municipals.
21. Les delegacions compreses als apartats anteriors comporten, en el seu cas, la
facultat per a l‘autorització i disposició de despeses derivades d‘aquelles.
22. Els actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels compromisos de despesa legalment adquirits en relació a les matèries assignades a
les àrees o regidories de govern; pel cas de manca d‘atribució expressa es delega en el titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals.
23. L‘exercici de la totalitat de les funcions d‘ordenació formal i material dels pagaments que corresponen a aquesta alcaldia es delega en el titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals que les exercirà de conformitat amb el Pla de disposició de fons.
24. Els actes administratius necessaris per a la tramitació dels procediments, competència expressa i pròpia de l‘alcaldia, relatius a l‘atorgament de qualsevol
permís, llicència, autorització i els actes administratius dictats en relació a les
comunicacions prèvies i les declaracions responsables, ja siguin de caràcter patrimonial, d‘exercici d‘activitats pels particulars, urbanístiques i la resta d‘actes
d‘autorització que prevegi la normativa sectorial. La delegació compren la resolució dels recursos administratius en els termes que es recullen a l‘apartat 7 anterior.
25. Es delega en el Titular de l‘Àrea de Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, la resolució dels procediments de declaració de ruïna imminent i l‘adopció de les mesures cautelars per a la seguretat de les persones i l‘edificació.
26. Els actes administratius que s‘hagin de dictar per a l‘execució material de les
sentències i interlocutòries, un cop disposada la seva execució per l‘òrgan municipal competent.
27. I en general, es deleguen als/a les Tinents/es d‘alcaldia titulars d‘Àrea i Regidors de Govern la facultat de dictar els actes administratius de tràmit i/o propostes d‘acord en els procediments que es derivin de les matèries, activitats i serveis assignades en el Decret de divisió de l‘estructura executiva.
DISSETÈ.- DELEGAR en el Regidors Adjunts les facultats de l‘alcaldia relatives a
dictar actes administratius de tràmit, no definitius, destinats a portar a terme l‘activitat de suport a la gestió de l‘Àrea en relació a les funcions que li siguin encomanades per/per la Tinent/a d‘alcaldia Titular.
DIVUITÈ.- Aquesta resolució iniciarà la seva vigència mateix dia de la seva signatura, i produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui objecte de revocació o l‘alcaldia exercici la seva facultat d‘avocació i sens perjudici de la seva
acceptació pels òrgans delegats.
Els actes administratius que es dictin en virtut del present decret de delegació, s‘entenen dictats per l‘alcaldia i hauran de contenir expressament aquesta circumstància, fent constar el número i data del Decret de delegació així com la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de
ser exercides personalment per l‘òrgan delegat que no podrà delegar-les en tercers.
DINOVÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d‘anuncis de la corporació en compliment del que disposa l‘art. 44 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s‘aprova el Reglament d‘organització, fun-
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cionament i règim jurídic de les entitats locals, i en la seu electrònica de l‘Ajuntament de conformitat amb l‘art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració.
VINTÈ. DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu coneixement de conformitat amb el que preveu l‘article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
VINT-I-UNÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als interessats, a l‘alcaldia, a la Gerència i
a la Intervenció general municipal, a la Tresoreria, així com a tots els regidors i regidores de l‘ajuntament i les àrees municipals per mitjà de la publicació en la intranet
als efectes legals oportuns.‖
ACORD 4.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 6376/2016, DE 26 DE JULIOL, QUAL ES DETERMINA EL RÈGIM RETRIBUTIU DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER AL REGIDOR DE GOVERN, SR. DAVID QUIROS BRITO.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‘article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‘Alcaldia número 6376/2016, de 26 de juliol, que literalment diu:
―VIST que el Ple de l‘Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, amb ocasió de
l‘inici del mandat de la corporació va fixar el règim de dedicació i retribucions dels
membres de la Corporació.
Vist que l‘esmentat acord, publicat en el BOPB de 3 de juliol de 2015, determina
fixar en 18 el nombre de membres electes que durant aquest mandat, podran exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva: l‘Alcalde/ssa, Tinents/es d‘Alcaldia
titulars d‘Àrea, Regidors/es de Govern, Regidors/es Presidents de Districte, Regidors/es Adjunts/es i els/les Regidors/es Portaveus dels Grups Polítics Municipals,
que no formen part de l‘equip de govern, de conformitat amb el límit previst a l‘art.
75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que per Decret de l‘alcaldia 5532/2015, de 19 de juny, es va concretar el regim
de dedicació exclusiva o parcial dels membres electes, el qual va ser objecte de
modificació pels Decret núms.6368/2015, de 31 de juliol; 6550/2015, de 31 d‘agost;
8860/2015, d‘11 de novembre; 8938/2015, de 17 de novembre; 65/2016, de 14 de
gener; 4123/2016 de 23 de maig i 4465/2016 d‘1 de juny, que van determinar el
cessament i nomenament en règim de dedicació exclusiva de diferents membres de
la Corporació, cosa que comporta que a la data d‘aquest Decret els membres de la
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Corporació en règim de dedicació exclusiva són 14, és a dir, inferior al límit legal i a
l‘acord del ple, referit a l‘apartat anterior.
ATÈS que en el Ple ordinari que ha tingut lloc en data d‘avui ha pres possessió del
càrrec de Regidor el Sr. David Quirós Brito, i que per Decret de l‘Alcaldia, número
6375 /2016,de 26 de juliol, ha estat designat Regidor de Govern de Cultura i
d‘Innovació Social.
VISTOS els informes de la Secretaria General del Ple, en funcions, que figuren incorporats a l‘expedient, (L‘H 22/2015 i 46/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l‘article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d‘abril
reguladora de les bases de règim locals, i l‘article 12.3 del Reglament orgànic del
Ple vigent (BOP 12/01/2012),
RESOLC:
PRIMER.- Determinar que el Regidor Sr. David Quirós Brito, exercirà el seu càrrec
de Regidor de Govern, en règim de dedicació exclusiva, amb efectes del 26 de juliol
de 2016, prèvia la seva acceptació del càrrec.
SEGON.- Les quanties de les retribucions econòmiques a percebre pels/per les
regidors/res que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva, son les fixades a
l‘acord del Ple de 19 de juny de 2015, i restaran subjectes al règim d‘incompatibilitats de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d‘incompatibilitats del personal al servei
de les administracions públiques.
TERCER.- Ordenar al Departament de Personal, que porti a terme aquells tràmits,
que en el seu cas, siguin necessaris per a l‘execució del present acord.
QUART.- Donar compte al Ple d‘aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc,
de conformitat amb l‘art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
CINQUÈ.- Notificar aquest Decret a l‘interessat.
SISÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, als/a les portaveus dels
Grups Polítics Municipals, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal, a la
Tresoreria, i al Departament de Personal als efectes legals oportuns i fer públic aquest Decret al Tauler d‘anuncis de l‘Ajuntament, i a la seu electrònica municipal.‖
ACORD 5.- RELATIU A DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
6412/2016, DE 2 D’AGOST, RELATIU A LA NOVA COMPOSICIÓ NOMINAL DE
LES COMISSIONS PERMANENTS DE PRESIDÈNCIA I DE DRETS I TERRITORI I
6881/2016, DE 14 DE SETEMBRE, RELATIU A SUBSANAR ERROR MATERIAL
AL PRIMER.
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Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‘article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE dels Decrets de l‘Alcaldia números 6412/2016, de 2 d‘agost i 6881/2016, de 14
de setembre, de rectificació d‘errades.
El Decret 6412/2016, de 2 d‘agost, incorporant la rectificació d‘errors del Decret
6881/2016, de 14 de setembre, queda com segueix:
―DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIU A LA NOVA COMPOSICIÓ
NOMINAL DE LES COMISSIONS PERMANENTS DE PRESIDÈNCIA I DE DRETS
I TERRITORI.
VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 19 de juny de 2015,
convocat com a Ple d‘organització segons les previsions de l‘art. 38.c) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s‘aprova el Reglament d‘Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats locals, va acordar la constitució i composició genèrica de les Comissions que determina l‘article 122 de la Llei
7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les bases de règim local, amb caràcter d‘òrgans
complementaris de l‘ajuntament.
ATÈS que mitjançant Decret de l‘Alcaldia número 5542/2015 de 25 de juny, es va acordar la delegació de les presidències i vicepresidències de les comissions permanents, de la comissió de competències delegades del Ple, de la comissió especial
de comptes i de la comissió especial de suggeriments i reclamacions, així com es
va determinar la seva composició nominal.
ATÈS que el Ple de l‘Ajuntament en sessió ordinària de 24 de novembre de 2015 va
acordar modificar la composició genèrica de les comissions permanents de presidència i de drets i territori, de la comissió de competències delegades del Ple, de la
comissió especial de comptes i de la comissió especial de suggeriments i reclamacions com a conseqüència de la dissolució del grup polític municipal Guanyem
L‘Hospitalet i la condició de no adscrits dels regidors que l‘integraven.
ATESES les modificacions en la composició de les diferents comissions del Ple, per
incorporació dels regidors no adscrits,Decret de l‘Alcaldia 9800/2015, de 9 de desembre; per canvi de la representació del Grup Municipal del Partit Popular Decret
de l‘Alcaldia 6114/2016 de 18 de juliol.
VIST l‘escrit del Portaveu del Grup Polític Municipal del PSC-CP, de 2 d‘agost de
2016 que proposa la modificació de la representació del seu grup en les comissions
del Ple motivada per la renúncia de la Sra. Mercè Perea Conillas i la presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. David Quirós Brito.
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ATÈS que l‘article 65.5 del Reglament orgànic del Ple vigent (BOP 12/01/2012) estableix que l‘Alcaldia per mitjà de Decret recollirà la composició nominal de les diferents comissions creades pel Ple i d‘aquest es donarà compte al Ple en la primera
sessió que tingui lloc.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l‘article
124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- DECLARAR la modificació en la composició de la Comissió Permanent
de Presidència, per incorporar la modificació dels representants del grup polític municipal del PSC, de conformitat amb el detall següent:

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Presidenta: L‘Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Francesc Josep Belver Vallés (vicepresident)
2. Sr. Manuel Brinquis Pérez
3. Sr. José Maria Garcia Mompel
4. Sra. Rocio Ramírez Pérez
5. Sr. Jaume Graells Veguin
6. Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
2. Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sra. Juliana Carballeira Pascual
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sra. Sonia Esplugas González
2. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
e) Per part del Grup Polític Municipal d‘ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidor no adscrit:
1. Sr. Rafael Jiménez Ariza
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui
SEGON.- DECLARAR la modificació en la composició de la Comissió Permanent
de Drets i Territori, per incorporar la modificació dels representants del grup polític
municipal del PSC, de conformitat amb el detall següent:
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COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés
Vocals:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1. Sr. Cristian Alcazar Esteban (vicepresident)
2. Sr. José Castro Borrallo
3. Sr. Jaume Graells Veguin
4. Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
5. Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo
6. Sr. David Quirós Brito
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1. Sr. Jesús Amadeo Martín González
2. Sra. Maria Carmen Esteban Fernández
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1. Sra. Ana González Montes
2. Sr. Iván Nieto Martínez
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1. Sr. Francisco Javier Martín Hermosin
2. Sr. Pedro Alonso Navarro
e) Per part del Grup Polític Municipal d‘ERC:
1. Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU:
1. Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu:
1. Sr. Christian Giménez Márquez
h) Regidor no adscrit:
1. Sra. Cristina Santon Ramiro
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui
TERCER.- DECLARAR la vigència de la composició de la resta de comissions del
Ple establerta als Decrets 9800/2015, de 9 de desembre i 6114/2016, de 18 de julol.
QUART.- La nova composició nominal de la comissió permanent de Presidència i
de la comissió permanent de Drets i Territori tindrà efectes des de la data del present Decret.
CINQUÈ.-Donar compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu coneixement i als efectes adients, en compliment de l‘article 65.5 del Reglament orgànic
del ple vigent.
SISÈ.-Notificar aquest Decret als/a les Portaveus dels grups polítics municipals i
als/a les Regidors/es designats/es, així com a l‘Alcaldia, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria.
SETÈ.- Posar aquest Decret en coneixement de la resta dels/ de les regidors/res i
de la resta de les àrees mitjançant la publicació en la Intranet.
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ACORD 6.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 6408/2016, DE 2 D’AGOST, QUAL ES DELEGA INDISTINTAMENT I AMB
CARÀCTER PERMANENT LA FACULTAT PER A LA CELEBRACIÓ DE CASAMENTS CIVILS A FAVOR DE DIFERENTS REGIDORS I REGIDORES.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
L‘Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l‘Alcaldia número 6408/2016, de 2 d‘agost, que literalment diu:
―ATÈS que la Llei 35/1994, de 23 de desembre de modificació del Codi Civil en matèria d‘autorització del matrimoni civil pels Alcaldes, ha fet extensiva a tots els Alcaldes, o regidors en qui aquests deleguin, la facultat per autoritzar matrimonis civils,
donant la possibilitat de que aquells que vulguin contraure matrimoni civil ho puguin
celebrar davant el Jutge encarregat del Registre Civil o bé davant el corresponent
Alcalde del municipi on es celebri el matrimoni, en els casos que les persones interessades així ho hagin manifestat en el moment de la instrucció de l‘expedient.
VIST que l‘article 51.1 del Codi Civil, estableix que serà competent per autoritzar el
matrimoni, el Jutge encarregat del Registre Civil, l‘Alcalde del municipi on es celebri
el matrimoni o regidor en qui aquest delegui. I en el mateix sentit les instruccions de
26 de gener de 1995 i 29 de juliol de 2005 de la Direcció General dels Registres i
del Notariat, que, a les seves directrius, estableixen que l‘acte solemne de celebració requereix l‘autorització per l‘Alcalde o pel Regidor en qui hagi delegat, de manera que es faci constar a l‘acta d‘autorització que els regidors han actuat per delegació de l‘alcalde.
ATÈS que per Decret de l‘Alcaldia 5531/2015, de 15 de juny, es va delegar indistintament i amb caràcter permanent la facultat per la celebració de casaments civils, a
favor de diferents regidors i regidores.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració (BOP de 12 de gener de 2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
Fent ús de les facultats que m‘atorguen els articles 124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril reguladora de les bases de règim local i 51.1 del Codi Civil.
RESOLC:
PRIMER.- REVOCAR el Decret 5531/2015, de 15 de juny, amb efectes de la data
del present Decret.
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SEGON.- DELEGAR indistintament i amb caràcter permanent la facultat d‘aquesta
Alcaldia Presidència per la celebració de casaments civils d‘acord amb la legislació
vigent en aquesta matèria, a favor dels Regidors i Regidores següents:
Sr. Francesc Josep Belver i Valles
Sr. José María García Mompel
Sr. Cristian Alcazar Esteban
Sra. Rocio del Mar Ramírez Pérez
Sr. Manuel Brinquis Pérez
Sr. Jaume Graells i Veguin
Sra. Mª Angeles Sariñena Hidalgo
Sr. José Castro Borrallo
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
Sr. David Quirós Brito
Sr. Rafael Jiménez Ariza
Sra. Cristina Santon Ramiro
TERCER.- En tots els actes d‘autorització es farà constar expressament que els/les
Regidors/es abans esmentats actuen per delegació de l‘Alcaldia, fent constar expressament el número i la data del decret de delegació i la data del Butlletí en el
qual ha estat publicada.
QUART.- Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura per part
de l‘Alcaldia, sense perjudici de la seva acceptació per part de les persones delegades i produirà efectes jurídics, fins que no sigui revocat o es produeixi el nomenament d‘un nou alcalde/ssa.
CINQUÈ.- La competència abans esmentada en cap cas podrà ser delegada a favor de terceres persones, d‘acord amb l‘article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
SISÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d‘anuncis de la corporació en compliment del que disposa l‘art. 44 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s‘aprova el Reglament d‘organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i en la seu electrònica de l‘ajuntament de conformitat amb l‘art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució als/a les regidors/es delegats, a l‘Alcaldia, al
Cap de Gabinet d‘Alcaldia, al Departament de Protocol i al Jutjat de 1ª Instància titular del Registre Civil de l‘Hospitalet.
VUITÈ.- DONAR COMPTE AL PLE, en la primera sessió ordinària que se celebri,
pel seu coneixement i efectes.‖
ACORD 7.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
6299/2016, DE 25 DE JULIOL, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.
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Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‘article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‘Alcaldia número 6299/2016, de 25 de juliol, que literalment diu:
―DECRET DE L‘ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A DAVID QUIROS BRITO COM
A PERSONAL EVENTUAL.
Atès que mitjançant decret de l‘Alcaldia núm. 2398/2016, de 5 d‘abril, es va nomenar a David Quirós Brito, com a personal eventual, Assessor – nivell 1.
Atès que el senyor David Quirós Brito ha presentat renuncia com a personal eventual, del seu càrrec com a Assessor nivel-1 amb efectes de data 25 de juliol, com a
conseqüència del nou nomenament en el Ple ordinari amb data 26 de juliol de 2016,
com a regidor d‘aquest Ajuntament.
Atès que l‘ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d‘ abril, reguladora de les bases del règim local disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a l‘Alcalde o President de l‘ Entitat Local corresponent.
Atès que l‘article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‘aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que el
cessament d‘ aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu. Aquesta atribució s‘ ha de fer mitjançant decret de l‘ Alcalde o
President de l‘ entitat del qual s‘ ha de donar compte al Ple.
Vist l‘informe de l‘assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO:
PRIMER.- CESSAR, amb efectes del dia 25 de juliol de 2016, a David Quirós Brito
del seu càrrec d‘Assessor-nivell 1, com a personal eventual.
SEGON.- NOTIFICAR el present decret a la persona interessada, a l‘àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General, a la Tresoreria General, al Servei de Recursos
Humans i a la Gerència Municipal.‖
ACORD 8.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ
DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP).
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Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l‘article 124.4.ñ) de
la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les bases de règim local, i l‘article 20.6 del
reglament orgànic del Ple de l‘Ajuntament, previ el Dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, proposa al Ple que es DONI PER ASSABENTAT del següent:
VIST que l‘apartat 3 de l‘art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local determina que als efectes de l‘actuació corporativa els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, i en el mateix sentit
es regula a l‘art. 50.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel qual s‘aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya que determina
l‘existència obligatòria dels grups polítics en els municipis de població superior a
20.000 habitants.
VIST que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 es va donar per assabentat de la
constitució, denominació i composició dels vuit grups polítics municipals i la Junta
de Portaveus com a resultat de les eleccions del 24 de maig de 2015, corresponents a les llistes electorals: Grup Polític del Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés (PSC-CP); Grup Polític de Ciutadans Partido de la Ciudadania (C‘s); Grup Polític d‘Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de Catalunya-Entesa (ICV-EUiA-Piratas-E); Grup Polític del Partit Popular (PP); Grup Polític d‘Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC);
Grup Polític Guanyem L‘Hospitalet (GL‘H); Grup Polític de Convergència i Unió
(CIU); Grup Polític Candidatura d‘Unitat Popular-Poble Actiu (CUP- Poble Actiu).
VIST que per acord el Ple en sessió ordinària de 24 de novembre de 2015, convalidat en sessió de 22 de desembre de 2015 es va modificar l‘acord del Ple de 19 de
juny de 2015 i es va determinar que amb motiu de la dissolució del Grup Polític Municipal Guanyem L‘Hospitalet, amb efectes del dia 12 de novembre de 2015, romanien constituïts al Consistori la resta dels set grups polítics municipals amb la mateixa composició que es recollia al referit acord.
ATÈS que el Ple de l‘Ajuntament en sessió de 28 de juny de 2016, va prendre raó
de la renuncia al càrrec de Regidora d‘aquest Ajuntament de la Sra. Mercè Perea i
Conillas qui havia pres possessió del càrrec en la sessió constitutiva del Ple de 13
de juny de 2015, com a integrant de la candidatura presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès (PSC-CP).
ATÈS que expedida per la Junta Electoral Central la credencial acreditativa de la
condició de regidor electe a favor del candidat Sr. David Quirós Brito, per ésser qui
segueix en l‘ordre de la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions
locals del 24 de maig de 2015, pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura
de Progrès (PSC-CP), aquest va prendre possessió del càrrec de regidor en la ses-
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sió ordinària del Ple del 26 de juliol de 2016.
VIST que l‘article 21.6 del vigent Reglament Orgànic del Ple (BOP 12.01.2012) determina que els membres de la corporació que adquireixin la seva condició amb
posterioritat a la sessió constitutiva de la corporació hauran d‘integrar-se al grup polític de la seva candidatura i a aquest efecte hauran de formalitzar en el termini de 5
dies hàbils a constar de la presa de possessió la seva declaració de pertinença al
grup municipal en el qual s‘integren la resta dels membres de la corporació de la
seva mateixa candidatura.
VIST l‘escrit de 26 de juliol de 2016, pel qual el Sr. David Quirós declara la seva
voluntat expressa de pertànyer al grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC).
El Ple, a proposta de l‘Alcaldia-Presidència, amb el dictamen previ de la comissió
permanent de Presidència, ES DÓNA PER ASSABENTAT:
Primer.- De la modificació de la composició del grup polític municipal del PARTIT
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC-CP)
com a conseqüència del cessament per renúncia de la regidora Sra. Mercè Perea i
Conillas i la presa de possessió i declaració de pertinença del regidor Sr. David Quirós Brito.
Aquest grup polític està composat per 11 membres de dret, igual al nombre de regidors/es obtinguts pel Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura de Progrés
en les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, tal i com consta als escrits de
13 de juny de 2015 i 26 de juliol de 2016 que figuren incorporats a l‘expedient:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Segon.- La resta dels 7 grups polítics municipals continua amb la mateixa composició que es recollia als acords del Ple de 19 de juny i 22 de novembre de 2015.
Tercer.- Notificar aquest acord als/a les portaveus dels diferents grups polítics municipals d‘aquest Ajuntament.
Quart.- Traslladar aquest acord a l‘Alcaldia-Presidència, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal, així com a totes
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les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet per al seu coneixement.
ACORD 9.- RELATIU A DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA
PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL,
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL
EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (3ER. TRIMESTRE 2016).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
L‘Alcaldessa, en compliment del que preveu l‘art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‘administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement:
L‘informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 6 de setembre de 2016, signat per la cap de servei de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d‘Hisenda i Recursos Generals, Programació i Pressupostos, que posa de manifest que aquest Ajuntament compleix les
determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D‟AQUEST
INFORME
L‟actual corporació Municipal per acord del ple de data 22 de desembre de 2015 va
aprovar la plantilla del personal eventual que es va publicar al BOP del 20 de gener
de 2016. Aprovat per la JGL en sessió de data 09 de febrer de 2016 el catàleg de
llocs de treball corresponents al personal eventual, publicats al BOP de 22 de febrer
de 2016 i DOGC núm. 7061, de 18 de febrer de 2016 integrat per 24 llocs de treball
del personal eventual.
L‟article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de las bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s‟hauran d‟ajustar les dotacions dels
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d‟aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1079/2015,
de 27 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l‟1 de gener de 2015 és de 252.171 habi-
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tants i, en conseqüència, per aplicació de l‟art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny, de Règim Electoral General el número de regidors que integren l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això i als efectes de poder donar compliment a l‟establert a l‟article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l‟Entitat Local informarà al Ple amb caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S‟INFORMA:
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual és la següent:
DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

OCUPADES VACANTS SUMA

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

6

2

8

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
Grup Municipal CUP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
Grup Municipal C’s

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
Grup Municipal ERC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
Grup Municipal CiU

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICI- Grup Municipal ICV-EUiAPAL
Piratas

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
Vacants

0

2

2

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

1

0

1

3

2

5

1

0

1

Àrea d’Alcaldia

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació
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ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea d’Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Vacants

0

2

2

4

0

4

0

1

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

Àrea d’Alcaldia Presidència

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea d’Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

5

1

6

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d’Alcaldia presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d’Alcaldia presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d’Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidoria de Govern
d’Igualtat i Benestar Social

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar y Drets socials. Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Vacants

0

1

1

19

5

24

TOTAL

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en ses-
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sió de 19 de juny de 2015, publicades al BOP de 3/07/2015 i al DOG 6902 de
30/06/2015 per als respectius llocs de treball.
3.- A data d‟avui, l‟Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l‟article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Règim Local, al estar integrada la plantilla d‟aquest personal per un total de 24
places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple de l‘Ajuntament, amb el Dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l‘informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l‘obligació legal prevista per a l‘Alcaldia a l‘art. 104.bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
ACORD 10.- RELATIU A LA RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DELS PATRONS EN REPRESENTACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA FUNDACIÓ ARRANZ BRAVO, ACORDAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DE
13 DE SETEMBRE DE 2016.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz;; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots d’abstenció del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que l‗Ajuntament Ple, en sessió de data 21 de desembre de 2005, va constituir
una fundació privada anomenada ―Fundació Privada Arranz-Bravo‖, el objectiu primordial de la qual és la preservació i difusió, principalment dins del territori de Catalunya,
de l‘obra de l‘artista i la formació de nous artistes i aprovar inicialment els seus Estatus.
VIST que en sessió de Ple de data 29 de març de 2006 es va donar compte de l‘aprovació definitiva dels Estatuts de la Fundació Privada Arranz-Bravo, en data 22 de febrer de 2006 i que en sessió de 30 de setembre de 2014, es va donar per assabentat
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de la seva modificació, per adaptar-los a les modificacions efectuades per la Llei
7/2012, del 15 de juny al Llibre III del Codi Civil de Catalunya.
ATÈS que l‘article 10 dels Estatuts vigents determina que els representants de l‘Ajuntament seran designats per acord del Ple municipal, adoptat per majoria simple.
VIST que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la administració local va introduir l‘apartat m) a l‘art. 127.1 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local en atenció al qual correspon a la Junta de
Govern Local, designar als representants municipals en els òrgans col·legiats de govern i
administració dels ens, fundacions o societats, sigui quina sigui la seva naturalesa, en els
quals l‘ajuntament participi.
ATÈS que aquesta modificació en relació a la disposició addicional onzena de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, que determina que les disposicions contin-gudes
en el Títol X per als municipis de gran població prevaldran respecte de les altres normes
d‘igual o inferior rang en el que s‘oposin, contradiguin o resultin incompatibles, determina
la competència de la Junta de Govern Local per a l‘adopció de l‘acord de designar
representants.
VIST que la Junta de Govern Local en sessió de 13 de setembre de 2016 ha acordat designar nous patrons en representació de l‘Ajuntament a la Fundació Arranz Bravo,
establint-se expressament que el nomenament s‘ha de sotmetre a ratificació del Ple per
tal de donar compliment al que determina l‘article 10.3 dels Estatuts.
El Ple, a proposta de l‘Alcaldia, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR el nomenament dels Patrons en representació d‘aquest Ajuntament a la Fundació Arranz Bravo, acordat per la Junta de Govern Local en sessió de
13 de setembre de 2016, següents:
L‘Alcaldessa:
Regidors/es:

NÚRIA MARÍN MARTINEZ
JAUME GRAELLS I VEGUIN
DAVID QUIRÓS BRITO
JESÚS AMADEO MARTIN GONZÁLEZ
ANA GONZÁLEZ MONTES
SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ
JORGE GARCIA I MUÑOZ

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades i a la Secretaria del
Patronat de la Fundació Arranz Bravo.
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COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 11.- PER A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT URBÀ I LA SOCIETAT URBANÍSTICA METROPOLITANA
DE REHABILITACIÓ I GESTIÓ SA (REGESA), PER A L’EXECUCIÓ DE LA
MPGM ENTRE ELS CARRERS DE POMPEU FABRA, LES PLANES I SANFELIU
A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en
contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez i del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 9 vots d’abstenció dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín i dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació, i per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‘article 123.2 de la
llei 7/1985 de 2 d‘abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que el Ple de l‘Ajuntament, en sessió de data 31 de maig de 2016, ha aprovat
inicialment la ―Modificació puntual del Pla general metropolità a l‘àmbit delimitat entre els carrers Pompeu Fabra, Les Planes i Sanfeliu, al barri de Sanfeliu, Districte I
de l‘Hospitalet‖, actualment en tràmit d‘informació pública, que té com a objecte reordenar l‘alineació de la façana sud del carrer Pompeu Fabra, per tal de solucionar
la situació de degradació que estan patint les finques situades en aquest àmbit.
ATÈS que la modificació puntual del PGM, suara esmentada preveu, per a la seva
execució, un únic polígon d‘actuació coincident amb l‘àmbit del planejament, excloses les parcel·les consolidades i edificades i que són compatibles amb l‘ordenació
que es proposa.
ATÈS que l‘art. 12 de la Normes urbanístiques de la modificació puntual de PGM
proposada fixa el sistema d‘actuació del polígon d‘actuació per expropiació, reconeixent el dret de reallotjament de les persones ocupants legals dels habitatges, que
es reubicaran en habitatges de promoció pública al municipi.
A tal efecte, el document de planejament aprovat inicialment, incorpora la relació de
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les persones propietàries i una descripció de béns i drets afectats per la mateixa.
VIST l‘informe–memòria emès per la Gerència de l‘Agència de Desenvolupament
Urbà de data 4 d‘abril de 2016, on posa de manifest, entre d‘altres, la manca de mitjans de dita agència per a dur a terme les actuacions pròpies de l‘expropiació de
l‘àmbit de la nova ordenació que es proposa amb la MPPGM i, en conseqüència, es
considera necessari formalitzar un conveni administratiu d‘encomana de gestió amb
la societat REGESA que, pel seu coneixement, mitjans i especialització, pot executar aquest planejament.
ATÈS que la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), conforme estableixen els seus estatuts, és una empresa pública de naturalesa privada i forma anònima, que actua com a mitjà propi i servei tècnic del Consell
Comarcal del Barcelonès, així com dels ajuntaments que integren la Comarca i dels
ens instrumentals dels que en depenen, dels quals pot rebre encàrrecs o encomanes de gestió.
VISTA la minuta de conveni d‘encomana de gestió suara esmentat.
ATÈS que el pacte quart de l‘esmentat conveni preveu que els costos de les expropiacions encomanades ascendeix, segons càlculs estimatius, a 2.194.257.- € (no
subjecte a IVA), determinant que per l‘exercici 2016 la despesa màxima aprovada
és de 400.000,- €. La resta d‘imports s‘incorporaran a les previsions de l‘exercici
2017, amb un import estimatiu d‘1.794.257,-€.
VIST que la despesa de 400.000,- €, corresponent a l‘import de la primera fase
d‘adquisició de les finques afectades amb dret a reallotjament que s‘executaran en
el present any 2016, anirà amb càrrec de l‘aplicació pressupostària núm.
05.9330.6810060 del vigent pressupost municipal de l‘exercici 2016.
ATÊS que en el mateix pacte quart es preveuen uns costos complementaris destinats a honoraris de valoració, publicacions i notificacions i certificats i notes registrals per un import de 9.800,- € (IVA no inclòs), així com els costos d‘enderrocs,
projectes, assegurament de finques i vallat i condicionament de solars per un import
total de 110.000,-€ (IVA no inclòs). D‘aquest import total correspondran a l‘últim trimestre de l‘any 2016, primera fase, els costos complementaris d‘adquisició de sòl
de 9.800,-€ (IVA no inclòs); i correspondran a l‘any 2017, segona fase els costos
d‘enderrocs i els seus complementaris de 110.000,-€ (IVA no inclòs).
ATÈS que en el pacte cinquè de l‘esmentat conveni consten els honoraris pressupostats per REGESA, per a la realització de les tasques a encomanar, d‘una durada
aproximada d‘un any, ascendeixen a un total de 115.702,85,-€, IVA (no subjecte a
IVA), i que han estat informats favorablement pels Serveis tècnics municipals.
D‘aquest import total correspondran a l‘últim trimestre de l‘any 2016, primera fase,
l‘import de 28.925,71,-€, i els restants 86.777,14,-€, correspondran a l‘any 2017,
segona fase.
VIST que les despeses de costos generals de 9.800,-€ ((IVA no inclòs) i dels honoraris de REGESA de 28.925,71,-€ corresponents a la primera fase més l‘IVA cor-
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responent, aniran a càrrec de l‘aplicació pressupostària núm. 02.1510.227.06.02 del
pressupost municipal de l‘exercici 2016.
ATÈS que les despeses imputables de l‘any 2017 estaran subordinades a l‘aprovació del pressupost municipal per dit exercici.
VIST l‘informe favorable emès pels serveis tècnics, així com l‘informe jurídic emès
per la Cap de Servei de Gestió i Assessoria Jurídic de l‘Agència de Desenvolupament Urbà, amb el Vist i Plau de la Secretària General del Ple.
VISTOS els articles 155.e), del D.L. 1/2010, del 3 d‘agost, Text Refós de la Llei Urbanística i 123.1.j) i 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Llei 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, la minuta del Conveni entre l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de
Llobregat, (ADU) i la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA
(REGESA), per a l‘execució de la MPPGM entre els carrers de Pompeu Fabra, Les
Planes i Sanfeliu a l‘Hospitalet de Llobregat, que es transcriu a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, (ADU) I LA SOCIETAT URBANÍSTICA METROPOLITANA DE
REHABILITACIÓ I GESTIÓ SA (REGESA), PER A L’EXECUCIÓ DE LA MPPGM
ENTRE ELS CARRERS DE POMPEU FABRA, LES PLANES I SANFELIU A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
A L‘Hospitalet de Llobregat, ………….de dos mil setze
REUNITS
...
...
ACTUEN
Es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l‘atorgament del present conveni i de comú acord
MANIFESTEN
I.- Que l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat té la voluntat d‘executar la vialitat
pendent del carrer Pompeu Fabra al barri de Sanfeliu, que segons les directrius de
planejament contingudes en la Modificació puntual del Pla General Metropolità a
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l‘àmbit delimitat entre els carrers Pompeu Fabra, de les Planes i de Sanfeliu aprovada el maig del 1996, tenia per objectiu regularitzar les alienacions del vial, determinant que a través d‘un Pla Especial es delimitarien les unitats d‘actuació per al
repartiment de beneficis i càrregues. Des de la seva aprovació, aquest sector no ha
trobat impuls privat, configurant-se actualment com un espai urbà degradat, mancat
d‘un nivell d‘urbanització adequat i amb construccions majoritàriament antigues i en
condicions precàries de conservació.
El temps transcorregut fa imprescindible abordar des de l‘iniciativa pública, l‘execució del vial i recuperar la qualitat urbana d‘aquest entorn. Per això, l‘Ajuntament
ha redactat una modificació puntual del PGM vigent, per donar una solució urbanística viable a aquesta franja de terrenys que permeti una ordenació coherent amb les
preexistències, ajustant l‘àmbit, excloent algunes edificacions consolidades, tot i
mantenint l‘afectació de les edificacions qualificades de sistema viari i degradades.
Sota el sistema d‘actuació per expropiació, l‘Ajuntament podrà obtenir el sòl destinat
a sistema viari per a la seva urbanització i oferir al mercat immobiliari els sols destinats a ús residencial, recuperant en tot o en part la inversió realitzada i fent viable la
promoció dels nous habitatges en sòl finalista.
II.- Que la Societat Urbanística Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA) és una empresa pública de naturalesa privada i forma anònima, el capital de la qual pertany íntegrament al Consell Comarcal del Barcelonès, té com objecte social, realitzar activitats de caràcter urbanístic, de rehabilitació i renovació urbanística, d‘obres i serveis,
de promoció i gestió d‘habitatges, immobiliària i urbana en general; i segons l‘art. 1
dels seus estatuts socials, REGESA es configura com a mitjà propi i servei tècnic
del Consell Comarcal del Barcelonès, així com dels Ajuntaments que integren la comarca i dels ens instrumentals que en depenen, dels quals pot rebre encàrrecs i encomanes de gestió.
III.- Que l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat -com van fer també els altres ajuntaments de la comarca- i el Consell Comarcal del Barcelonès van subscriure el 2
de març de 2009, un conveni marc per a la cooperació interadministrativa en matèria de renovació urbana, gestió urbanística i promoció d‘habitatge, que preveu en la
seva clàusula segona que les col·laboracions o encomanes de gestió es concretaran en cada cas mitjançant la formalització del corresponent conveni a signar entre
l‘Ajuntament o entitat municipal interessada i la societat REGESA.
IV.- Que l‘Agència de Desenvolupament Urbà de l‘Hospitalet (ADU) és un òrgan especial sense personalitat jurídica pròpia de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat l‘activitat de la qual es destina a realitzar els estudis, plans i projectes pel desenvolupament urbanístic de la ciutat.
I per tot això exposat, subscriuen el present conveni que es regirà pels següents
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PACTES
PRIMER.- OBJECTE I DURADA
És objecte d‘aquest conveni formular per part de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet una
encomana de gestió a favor de la societat comarcal REGESA per a l‘execució per
expropiació forçosa del polígon d‘actuació de la ―Modificació Puntual del PGM a
l‘àmbit delimitat entre els c. de Pompeu Fabra, de Les Planes i de Sanfeliu, al barri
de Sanfeliu de l‘Hospitalet de Llobregat‖ a l‘empara del que disposa l‘article 155.c)
del Text Refós de la Llei d‘Urbanisme de Catalunya, així com definir i regular els termes i condicions en que es desenvoluparan els treballs encomanats. L‘encomana
de gestió s‘efectua per a la consecució de les següents finalitats:
a) L‘obtenció per l‘Ajuntament a títol expropiatori dels sòls inclosos en l‘àmbit del
planejament afectat d‘expropiació i l‘execució dels enderrocs de les finques afectades
b) La reconfiguració registral de les finques preexistents per adequar-les al nou planejament.
SEGON.- APROVACIÓ DEL PLANEJAMENT
L‘Ajuntament, a través de l‘Agència de Desenvolupament Urbà, ha redactat la ―Modificació puntual del PGM a l‘àmbit delimitat entre els carrers de Pompeu Fabra, de
Les Planes i de San Feliu, al Barri de Sanfeliu de L‘Hospitalet de Llobregat‖, que
preveu el sistema d‘actuació per expropiació i que incorpora la relació dels propietaris i la descripció dels béns i drets afectats per a la seva aprovació, inicial i provisional, per part de l‘òrgan municipal competent. Aquest document ha estat aprovat
inicialment pel Ple de l‘ajuntament de l‘Hospitalet en sessió celebrada el dia 31 de
maig de 2016.
Amb l‘entrada en vigor d‘aquest d‘ planejament mitjançant la publicació en el DOGC
per part de la Generalitat de Catalunya, podrà iniciar-se el tràmit d‘expropiació de
les finques incloses al polígon d‘actuació.
S‘adjunta al present conveni, com a Annex 1, document de l‘aprovació inicial de la
Modificació puntual de PGM aprovada inicialment
TERCER.- CONTINGUT DELS TREBALLS INCLOSOS EN L’ENCOMANA DE
GESTIÓ
3.1.-Execució de les expropiacions
Als efectes de tramitar i executar el planejament, l‘Ajuntament de L‘Hospitalet dictarà dins el procediment expropiatori els actes que comportin exercici de potestats
administratives. REGESA portarà a terme la tramitació necessària fins a la finalització del procediment en via administrativa, per a l‘adquisició per part de l‘Ajuntament
pel sistema d‘expropiació, de les finques afectades que no s‘hagin adquirit anticipa-
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dament per mutu acord. Les tasques a realitzar per REGESA seran:
a) En la tramitació de les expropiacions
1.-Practicar les notificacions individualitzades, així com les publicacions corresponents de l‘acord d‘aprovació inicial amb la relació de béns i drets afectats íntegra.
2.-Informar les al·legacions que es puguin presentar a la relació de béns i drets.
3.-Proposar a l‘òrgan municipal competent, a través de l‘ADU, l‘aprovació definitiva
de la relació de béns i drets.
4.-Practicar les notificacions individualitzades, així com les publicacions corresponents de l‘acord d‘aprovació definitiva amb la relació de béns i drets afectats íntegra.
5.-Sol·licitar al Registre de la Propietat l‘expedició dels corresponents certificats de
domini i càrregues i la pràctica de l‘anotació registral de l‘article 32 del Reglament
Hipotecari.
6. Informar els recursos administratius que es puguin interposar
b) En la tramitació del procediment d‘adquisició:
1. - Concertar amb l‘afectat l‘adquisició per avinença dels béns i drets objecte d‘expropiació inclosos al polígon d‘actuació a favor de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet dins
dels costos previstos a la memòria econòmica del planejament, amb l‘informe favorable de l‘Agència de Desenvolupament Urbà i aprovats, prèviament, per l‘òrgan
municipal competent.
2. Redactar les propostes de full d‘apreuament municipals que, previ informe previ
favorable dels serveis tècnics municipals, seran remeses a l‘òrgan municipal competent per la seva aprovació i rebuig, si s‘escau, dels fulls d‘apreuament dels particulars.
3. Preparar i sotmetre a l‘Ajuntament als actes administratius que corresponguin adoptar per la tramitació de les expropiacions.
4. Els béns i drets afectats seran adquirits per l‘Ajuntament mitjançant les corresponents Actes d‘Expropiació, pagament o consignació i ocupació, que seran signades
pel legal representant de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet i pel propietari i/o titular dels
béns i drets afectats. Remetre totes les actuacions per a la formalitació de les actes
d‘ocupació.
L‘encomana no inclou la interposició o seguiment dels recursos que en via jurisdiccional que puguin derivar-se del procediment d‘expropiació.
5.- REGESA tramitarà la totalitat del procediment expropiatori en els terminis esta-
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blerts per la legislació vigent en matèria d‘expropiació forçosa, per tal de no incórrer
en la generació d‘interessos de demora per cap dels supòsits que preveuen els arts.
56 i 57 de la Llei d‘Expropiació Forçosa. En cas que es produeixi una demora en la
tramitació que sigui per causes imputables a REGESA, haurà de rescabalar a l‘ajuntament dels interessos del preu just que per aquest retard s‘hagin meritat.
3.2 Condicionament de les finques expropiades.
REGESA, redactarà un projecte general d‘enderroc de les construccions existents
en les finques expropiades, que haurà de ser aprovat per l‘ajuntament. Un cop rebi
l‘aprovació per part de l‘Ajuntament, REGESA contractarà i executarà els enderrocs
de les finques i el tancament i condicionament dels solars i espais de vial resultants
per a la seva posterior urbanització per part de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet, de forma conjunta o per fases a mesura que es disposi de les finques expropiades.
Aquestes actuacions són declarades d‘interès municipal per tal que no meritin despesa en concepte de llicències i taxes del projecte d‘enderroc.
Quan sigui necessari, REGESA també s‘ocuparà de l‘assegurament de les finques
que hagin estat desocupades pels propietaris/ocupants afectats i per evitar ocupacions inconsentides fins que sigui possible procedir al seu enderroc total.
Així mateix, un cop enderrocades la totalitat de les construccions, REGESA haurà
de condicionar i tancar els sòls resultants per a deixar-los nets i expèdits per a la
seva posterior urbanització.
3.3.- Reallotjament dels afectats
Tots els afectats urbanístics de la Modificació puntual del PGM, als que se‘ls reconegui el dret de reallotjament d‘acord amb la legislació aplicable i que vulguin exercir-lo, podran optar a l‘adquisició o arrendament en els habitatges que l‘Ajuntament
té reservats per al reallotjament d‘afectats urbanístics en promocions d‘habitatges
amb protecció oficial qualificades en Règim general, que comunicarà, a aquests efectes a REGESA.
Es fa constar que en aquest moment l‘ajuntament té reservat amb aquesta finalitat,
14 habitatges, set totalment acabats i uns altres set en fase de construcció.
REGESA verificarà i informarà a l‘Ajuntament, l‘acompliment dels requisits per a
l‘accés dels titulars dels drets de reallotjament als habitatges protegits corresponents i realitzarà l‘acompanyament de les famílies en la tramitació dels contractes
de compravenda/arrendament.
3.4.- Configuració registral de les finques per adequar-les al planejament
L‘Ajuntament de L‘Hospitalet procedirà a la inscripció registral al seu favor dels immobles expropiats.
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Practicades la totalitat de les inscripcions, REGESA procedirà a redactar les actes
administratives que corresponguin per configurar immobiliàriament les noves finques i adequar-les al planejament, segregant les parcel·les edificables dels sòls
destinats a vial.
Les actes seran sotmeses a informe previ dels serveis tècnics municipals per a que
puguin ser aprovades per l‘òrgan municipal competent que així mateix gestionarà
directament la tramitació de la seva inscripció registral.
QUART.- PREVISIÓ DELS COSTOS DE LES ACTUACIONS
Les parts han determinat una previsió dels costos de les actuacions que ascendeixen a la quantitat aproximada de 2.314.057 €, conforme la memòria econòmica de
la Modificació puntual de PGM, segons el següent detall:
1.- Expropiacions
Cost de Sòl............................................. …2.194.257,00 €
Honoraris de valoració.................................. 8.000,00 € (Iva no inclòs)
Publicacions i notificacions ..... ...................... 1.200,00 € (Iva no inclòs)
Certificats i notes registrals........................ 600,00,00 € (Iva no inclòs)
Total expropiacions................................. 2.204.057,00 €

2.- Condicionament de les finques
Enderrocs........................................................ 75.000,00 € (Iva no inclòs)
Projecte i direcció facultativa .................... .... 5.000,00 € (Iva no inclòs)
Assegurament finques .............................. ..... 20.000,00 € (Iva no inclòs)
Vallat i condicionament solars i vial .................. ...10.000,00 € (Iva no inclòs)
Total condicionament ........................................ .110.000,00 € (Iva no inclòs)
Cost total de les actuacions....................... ...2.314.057,00 € (iva no inclòs)
Les despeses directes derivades de l‘adquisició de les finques, estimades en
2.194.257,-€, seran assumides per l‘Ajuntament de l‘Hospitalet en el moment de la
formalització les escriptures de transmissió i/o extinció de béns i drets, dels mutus
acords i/o de les Actes de pagament i ocupació.
REGESA tindrà dret al rescabalament íntegre de la resta de despeses complementàries, a aquests efectes, les corresponents factures seran trameses trimestralment
a l‘Ajuntament per al seu pagament.
La despesa màxima pressupostada per l‘apartat corresponent a l‘exercici 2016, és
de 400.000,-€, no podent superar dita quantitat aquest exercici. La resta d‘imports
s‘incorporaran conforme a les previsions de l‘exercici del 2017.
CINQUÈ .- RETRIBUCIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ I FORMA DE PAGAMENT
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La retribució a REGESA per l‘execució de les tasques incloses en el Pacte
3.1(expropiació) i 3.2 (enderrocs) i 3.3 (reallotjaments) s‘estableix en un total de
115.702,85 €.
L‘import de la retribució es facturà trimestralment conforme avancin les actuacions,
en base al percentatge de les tasques executades respecte al total de tasques encomanades quantificades en el pacte anterior; i es liquidarà definitivament un cop finalitzades les actuacions mitjançant la corresponent factura final.
Els pagaments s‘efectuaran en el termini de 30 dies a comptar des de la presentació de les corresponents factures.
Quan la realització del conjunt de tasques objecte de l‘encomana es perllongui per
més de divuit mesos, a partir de la data d‘aprovació definitiva del planejament, per
raons no imputables a REGESA, es procedirà a la revisió dels honoraris en proporció a la major dedicació. En cap cas el termini addicional podrà superar els sis mesos.
SISÈ.- DESPLEGAMENT DEL CONVENI
Es crea una Comissió de Seguiment de l‘actuació que vetllarà per l‘assoliment dels
objectius de l‘encomana de gestió així com de les incidències a nivell organitzatiu
econòmic o de qualsevol ordre que en puguin esdevenir. La Comissió es reunirà
amb periodicitat mínima trimestral per al seguiment tècnic i econòmic de les actuacions, sense perjudici que pugui ésser convocada per qualsevol de les parts quan
es consideri necessari; estarà integrada per un màxim de 4 membres, que podran
convocar a altres assistents quina presència pugui resultar convenient en cada sessió.
Inicialment es preveu que siguin membres de la Comissió de Seguiment:
- Per l‘Ajuntament de L‘Hospitalet: El Gerent de l‘ADU i la Cap del Departament
d‘Actuacions Urbanístiques de l‘ADU.
- Per REGESA: el seu Conseller Delegat i la Directora d‘Administració i Gestió.
SETÈ.- CAUSES DE RESOLUCIÓ
Serà causa de resolució de la present encomana de gestió l‘incompliment dels pactes continguts en aquest conveni i, particularment, l‘incompliment, per causa imputable a REGESA, dels terminis previstos al pacte TERCER, punt 1, apartat b.6.
Si l‘encomana no estigués totalment realitzada en el termini establert al pacte quart
més la pròrroga prevista al pacte cinquè, l‘Ajuntament podrà donar per resolta l‘encomana , procedint a la seva liquidació o, en el seu cas a l‘atorgament d‘un nou
termini fins la total liquidació de les tasques encomanades.
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VUITÈ.- ENTRADA EN VIGOR
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura, un cop aprovat pels
òrgans competents de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat.
Les tasques encomanades que comportin l‘exercici de l‘expropiació forçosa no podran iniciar-se fins a l‘entrada en vigor de la Modificació Puntual del PGM.

I en prova de conformitat, signen en present document, per duplicat exemplar, en el
lloc i data ressenyats a l‘encapçalament.
SEGON.- APROVAR la despesa de les tasques contingudes al conveni d‘encomana de gestió aprovat en el punt anterior, per un import de 2.429.759,85 € IVA
no inclòs, 2.454.917,85 € (IVA inclòs), que es concreten en:
1.- Expropiacions
Cost de Sòl...........................................2.194.257,00 € (no subjecte a IVA)
Honoraris de valoració........ ................... 8.000,00 € + 21% IVA= 9.860,00 €
Publicacions i notificacions ..... ...............
1.200,00 € + 21% IVA= 1.452,00 €
Certificats i notes registrals....................
600,00 € + 21% IVA= 726,00 €
Total expropiacions......... 2.204.057,00 €, IVA no inclòs,(2.206.115,00 €, IVA inclòs)
2.- Enderrocs
Enderrocs................................................... 75.000,00 € + 21% IVA= 90.750,00 €,
IVA inclòs
Projecte i direcció facultativa ..................... 5.000,00 € + 21% IVA= 6.050,00 €,
IVA inclòs
Assegurament finques ............................... 20.000,00 € + 21% IVA= 24.200,00 €,
IVA inclòs
Vallat i condicionament solars i vial ............10.000,00 € + 21% IVA= 12.100,00 €,
IVA inclòs
Total enderrocs .......................110.000,00 € IVA no inclòs (133.100,00 €, IVA inclòs)
3.- Honoraris a favor de Regesa ...................115.702,85 € (no subjecte a IVA)
TOTAL DESPESA (1+2+3).............. 2.429.75,85 € IVA no inclòs,(2.454.917,85 €
IVA inclòs)
TERCER.- APROVAR la despesa derivada de l‘encomana de gestió per a l‘any
2016, 1ª fase, per un import de 438.725,71 € IVA no inclòs (440.783,71 € IVA inclòs), que es concreten en:
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1.- Expropiacions 1ª fase
- Cost de Sòl...........................................................

400.000 € (no subjecte a IVA)

amb càrrec a la partida pressupostària 05.9330.681.00.60, d‘acord amb el document comptable RC nº 160033762, expedit per la Intervenció General en data 6 de
juliol de 2016.
2- Despeses complementàries adquisició de sòl
Honoraris de valoració........ ................... 8.000,00 € + 21% IVA= 9.860,00 € ,IVA
inclòs
Publicacions i notificacions ..... ...............
1.200,00 € + 21% IVA= 1.452,00 €,
IVA inclòs
Certificats i notes registrals................ 600,00 € + 21% IVA= 726,00 €, IVA inclòs
9.800,00 € Iva no inclòs, 11.858,00 € IVA inclòs
3.- Honoraris a favor de Regesa 1ª fase.......28.925,71 € (no subjecte a IVA)
Total despeses complementàries
38.725,71 € IVA no inclòs, 40.783,71 €, IVA
inclòs
Les depeses complementàries a l‘adquisició de sòl i els honoraris a favor de REGESA 1a. Fase (2 i 3), per import de 40.783,71€, IVA inclòs, són amb càrrec a la
partida 02.1510.227.06.02, d‘acord amb el document comptable RC nº 160027829,
expedit per la Intervenció General en data 25 de maig de 2016.
QUART.- La despesa derivada de l‘exercici 2017, per un import d‘1.991.034,14.-€,
IVA no inclòs (2.014.134,14 € IVA inclòs) resta subjecte a l‘autorització en el pressupost de l‘exercici corresponent del crèdit adequat i suficient, de conformitat amb
l‘art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s‘aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
1.- Expropiacions
Cost de Sòl.......... ...................... .. .........

1.794.257,00 € (no subjecte a IVA)

2.- Enderrocs
Enderrocs.................................................... 75.000,00 € + 21% IVA= 90.750,00 €
IVAinclòs
Projecte i direcció facultativa .......................... 5.000,00 € + 21% IVA= 6.050,00 €
IVA inclòs
Assegurament finques .................................... 20.000,00 € + 21% IVA=24.200,00 €
IVA inclòs
Vallat i condicionament solars i vial ..................10.000,00 € + 21% IVA =12.100,00 €
IVA inclòs
Total enderrocs ..............................................110.000,00 €, IVA no inclòs
(133.100,00 € IVA inclòs)
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3.Honoraris a favor de Regesa ..............86.777,14 € (no subjecte a IVA)
TOTAL DESPESA 2a FASE (1+2+3)..1.991.034,14 € IVA no inclòs (2.014.134,14€
IVA inclòs)
CINQUÈ.- PUBLICAR el precedent acord al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el què disposa l‘article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l‘article 110 apartat
3 de la Llei 26/2010.
SISÈ.- FACULTAR al Tinent d‘Alcalde de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, per a signar el Conveni aprovat al punt Primer d‘aquest
Dictamen i tots aquells documents públics i privats que siguin necessaris per executar l‘acord aprovat.
SETÈ.- TRAMETRE els precedents acords a la Direcció General d‘Administració
Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que estableix l‘article 309.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, i als efectes del què disposa l‘article 14 de la Llei
19/2014, del 29 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern.
VUITÈ.- TRASLLADAR els precedents acords a la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (REGESA).

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 12.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 61 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 129/2016, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i amb 11 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants
d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
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Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‘acord amb el que es preveu a l‘article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.8 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2016,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 61 del pressupost de l‘ajuntament per a l‘exercici 2016, corresponent a l‘expedient 129/2016 en la modalitat
de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (179.277,77 euros) d‘acord amb el detall
que figura a l‘expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.012.499,48
0,00
0,00
0,00
5.178.358,11
0,00
6.536.501,92
0,00
11.978.678,53
0,00
0,00
0,00
30.706.038,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.682.789,39
0,00
2.293.061,48
0,00
-1.681.476,77
0,00
2.630.724,35
0,00
-229.430,37
0,00
19.327.002,74
-179.277,77
179.277,77
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.706.038,04
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
84.088.242,33
2.913.402,00
5.178.358,11
9.795.873,68
11.978.678,53
7.000.000,00
254.836.038,04
DEFINITIU
85.886.013,39
93.376.401,72
1.975.523,23
17.661.788,35
70.569,63
24.571.547,06
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
254.836.038,04

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 13.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 62 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 130/2016, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 13 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pe-

88

dro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‘acord amb el que es preveu a l‘article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.8 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2016,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 62 del pressupost de
l‘ajuntament per a l‘exercici 2016, corresponent a l‘expedient 130/2016 en la modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (351.716,98 euros) d‘acord amb el
detall que figura a l‘expedient i amb el resum següent :
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MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
103.965.901,89
0,00
0,00 103.965.901,89
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
6.422.823,98
0,00
0,00
6.422.823,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.492.757,52
0,00
0,00 23.492.757,52
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.075.742,85 7.012.499,48
0,00 84.088.242,33
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.913.402,00
0,00
0,00
2.913.402,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 5.178.358,11
0,00
5.178.358,11
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.259.371,76 6.536.501,92
0,00
9.795.873,68
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 11.978.678,53
0,00 11.978.678,53
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
TOTAL
224.130.000,00 30.706.038,04
0,00 254.836.038,04
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

81.203.224,00 4.682.789,39
91.083.340,24 2.293.061,48
3.657.000,00 -1.681.476,77
15.031.064,00 2.630.724,35
300.000,00
-229.430,37
5.244.544,32 19.327.002,74
5.710.000,00 3.683.367,22
5.014.827,44
0,00
16.886.000,00
0,00
224.130.000,00 30.706.038,04

0,00 85.886.013,39
0,00 93.376.401,72
0,00
1.975.523,23
0,00 17.661.788,35
0,00
70.569,63
-351.716,98
351.716,98 24.571.547,06
0,00
9.393.367,22
0,00
5.014.827,44
0,00 16.886.000,00
0,00 254.836.038,04

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 14.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 63 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 144/2016, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i amb 10 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
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Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Transferència de Crèdits d‘acord amb el
que es preveu a l‘article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.8 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2016,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 63 del pressupost de
l‘ajuntament per a l‘exercici 2016, corresponent a l‘expedient 144/2016 en la modalitat de Transferència de Crèdit (138.200,00 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 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.012.499,48
0,00
0,00
0,00
5.178.358,11
0,00
6.536.501,92
0,00
11.978.678,53
0,00
0,00
0,00
30.706.038,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.682.789,39
0,00
2.293.061,48
38.200,00
-1.681.476,77
-138.200,00
2.630.724,35
100.000,00
-229.430,37
0,00
19.327.002,74
0,00
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.706.038,04
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
84.088.242,33
2.913.402,00
5.178.358,11
9.795.873,68
11.978.678,53
7.000.000,00
254.836.038,04
DEFINITIU
85.886.013,39
93.414.601,72
1.837.323,23
17.761.788,35
70.569,63
24.571.547,06
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
254.836.038,04

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 15.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 64 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 147/2016, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 10 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
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Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‘Ajuntament per a l‘exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‘aquesta administració
municipal per a l‘exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‘expedient incoat d‘autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‘acord amb el que es preveu a l‘article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‘ha seguit el que disposa
l‘article 5.8 de les Bases d‘Execució del pressupost general per a l‘exercici 2016,
que determina les atribucions de l‘Ajuntament Ple d‘acord amb el que estableix l‘article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‘informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 64 del pressupost de l‘ajuntament per a l‘exercici 2016, corresponent a l‘expedient 147/2016 en la modalitat
de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (39.100,16 euros) d‘acord amb el detall
que figura a l‘expedient i amb el resum següent :
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MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
103.965.901,89
0,00
0,00 103.965.901,89
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
6.422.823,98
0,00
0,00
6.422.823,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.492.757,52
0,00
0,00 23.492.757,52
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.075.742,85 7.012.499,48
0,00 84.088.242,33
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.913.402,00
0,00
0,00
2.913.402,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 5.178.358,11
0,00
5.178.358,11
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.259.371,76 6.536.501,92
0,00
9.795.873,68
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 11.978.678,53
0,00 11.978.678,53
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00
0,00
0,00
7.000.000,00
TOTAL
224.130.000,00 30.706.038,04
0,00 254.836.038,04
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

81.203.224,00 4.682.789,39
91.083.340,24 2.331.261,48
3.657.000,00 -1.819.676,77
15.031.064,00 2.730.724,35
300.000,00
-229.430,37
5.244.544,32 19.327.002,74
5.710.000,00 3.683.367,22
5.014.827,44
0,00
16.886.000,00
0,00
224.130.000,00 30.706.038,04

0,00 85.886.013,39
0,00 93.414.601,72
0,00
1.837.323,23
0,00 17.761.788,35
0,00
70.569,63
-39.100,16
39.100,16 24.571.547,06
0,00
9.393.367,22
0,00
5.014.827,44
0,00 16.886.000,00
0,00 254.836.038,04

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 16.- PER A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 8 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Mon-
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tes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que la Intervenció General d‘aquesta Administració ha format, conforme disposa l‘article 212.2) del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i les Regles 44 a 51 de la Instrucció
del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l‘Ordre HAP/1781/2013, de
20 de setembre, el Compte General de l‘exercici de 2015, comprensiu de la documentació que s‘estableix a la normativa vigent abans invocada i que es refereix a la
de l‘Ajuntament, així com els de la Societat Privada Municipal amb capital integrament local ―La Farga, Gestió d‟Equipaments Municipals, S.A.‖.
ATÈS que la tramitació de l‘expedient s‘ha realitzat conforme disposa l‘article 212.3
del TRLRHL.
VIST l‘informe emès per la Intervenció General i que es troba inclòs a l‘expedient
administratiu que es tramita per a la seva aprovació.
VISTOS els informes de la Comissió Especial de Comptes corresponents a les seves sessions de data 28/07/2016 i 20/09/2016, les quals s‘uneixen a l‘expedient
administratiu que es tramita per a la seva aprovació, constant-hi també l‘edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 01/08/2016 i al Tauló d‘Edictes
d‘aquesta Administració i el certificat del Vicesecretari-Secretari Tècnic Accidental
de la Junta de Govern Local de data 05/09/2016 respecte al resultat de l‘exposició
pública, sense reclamacions.
VIST l‘article 212 del TRLRHL, en relació amb l‘article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d‘abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i normativa concordant que
conté el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel qual s‘aprova el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Especial de Comptes,
ACORDA:
PRIMER. Donar per examinats a l'empara de l'article 212 del Text Refós de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, els documents que figuren a l'expedient tramitat i que s'esmenten a l'Informe de la Intervenció General d'aquesta Administració.
SEGON. APROVAR el Compte General d‘aquesta Administració Municipal corresponent a l‘exercici 2015, el qual va ser informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en les seves sessions de 28/07/2016 i 20/09/2016.
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TERCER. A l‘expedient del Compte General s‘inclouen els informes que contemplen els articles 218 i 219 del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, els quals han estat objecte de coneixement del Plenari d‘aquesta Administració. Així mateix s‘uneix a l‘esmentat Compte General els informes de control financer de la Societat Privada Municipal de capital integrament local ―La Farga, Gestió d‟Equipaments Municipals, S.A.‖, l‘informe de control financer de la Fundació
Privada Municipal Arranz-Bravo i els informes de control financer dels serveis públics gestionats mitjançant contractes, així com els emesos sobre aplicació i compliment de finalitat de les ajudes i subvencions concedides per aquesta Administració amb càrrec als seus pressupostos de l'exercici 2015, tots els quals s‘esmenten a
l‘informe de la Intervenció General.
QUART. En aplicació d‘allò que aprovà l‘Ajuntament Ple en la seva sessió de 3 de
juliol de 1998, els Llibres de comptabilitat, Registres comptables i Estats anuals que
conformen el Compte General d‘aquest Ajuntament han estat emmagatzemats en
suport òptic i resten dipositats al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General.
CINQUÈ. Traslladi‘s a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per ser l‘òrgan
competent en matèria de control extern, en aplicació d'allò que disposa l'article 223
Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales i la seva pròpia Llei Reguladora, aquest acord i l‘expedient a que fa raó, a la que se li afegirà tota la documentació que l‘integra i el disc òptic que emmagatzema els llibres i registres de la
comptabilitat de l'exercici de 2015.
ACORD 17.- RELATIU A DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL A QUE FA
REFERÈNCIA L’ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA
DE LES HISENDES LOCALS, AIXÍ COM DEL RESULTAT DE L’INFORME REFERENT A LA FISCALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DESPESES SOTMESOS A FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA, I D’INGRESSOS MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DE MOSTREIG, CORRESPONENT A L’EXERCICI
2015.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘article 218.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat
mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, imposa a la Intervenció
General que elevi informe al Ple de totes les resolucions adoptades per la Presidenta de l‘entitat local contràries als reparaments efectuats així com un resum de les
principals anomalies en matèria d‘ingressos.
L‘apartat 3 de l‘article 218 senyala així mateix que l‘Interventor remetrà anualment
al Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel President de l‘Entitat local i pel Ple de la Corporació contraris als reparaments formulats, així com un
resum de les principals anomalies detectades en matèria d‘ingressos.
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D‘acord amb la Resolució de la Presidència del Tribunal de Comptes, de 10 de juliol
de 2015, en que s'aprovà "La instrucció que regula la remissió telemàtica d'informació sobre acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del President
de l'entitat local contrària a reparaments formulats pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com sobre els acords adoptats amb
omissió del tràmit de fiscalització prèvia, a través d'un procediment telemàtic" i el
"Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes
de Catalunya per a la implantació de mesures de coordinació de la remissió telemàtica de la informació a què fa referència l'article 218.3 del TRLHL, com també dels
acords adoptats amb omissió de fiscalització prèvia ", signat el 2 de novembre de
2015, la Intervenció General va remetre telemàticament, el 15 d'abril de 2016, a la
Sindicatura de Comptes la informació referida de la qual, el 10 de maig de 2016, la
Junta de Govern Local se'n va donar per assabentada.
L‘Ajuntament Ple mitjançant acord de l‘1 de març de 1996 aprovà la Instrucció reguladora de l‘exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada prèvia
i plena posterior en matèria de despeses i ingressos, norma d‘autoorganització que
imposa l‘obligació d‘emetre per la Intervenció General els informes corresponents, i
que del resultat se‘n doni compte al Ple en compliment de l‘article 219 del citat text
legal.
L‘Ajuntament Ple en sessió de 19 de setembre de 1997, aprovà la Instrucció de desenvolupament del control intern pel que es regeix la funció interventora i el control
financer d‘aquesta Administració municipal, que es prorroga a exercicis successius.
D‘acord amb el que disposen els articles 218 i 219 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals la Intervenció General ha emès l‘informe 41/2016, de
20 de juliol de 2016, sobre les actuacions de la Unitat Fiscal de la Intervenció General a l‘exercici 2015, del qual s‘han obtingut els següents resultats:
Fiscalització Prèvia:
‒

Del total de 3.176 expedients fiscalitzats, un 0,35% van ser objecte d‘objecció essencial i un 0,50% d‘objecció no essencial, el que suposa una variació respecte a l‘exercici 2014 en que es varen fiscalitzar un total de 3.193 expedients amb
un resultat d‘un 0,03% amb resultat d‘objecció essencial i un 0,56% amb objecció no essencial.
Els expedients fiscalitzats durant l‘exercici 2015 amb el resultat d‘objecció han
estat objecte d‘informe de resolució de discrepàncies per part de l‘Alcaldia mitjançant les resolucions que consten en el quadre 6 i l‘annex 1.1 de l‘esmentat
informe.

Fiscalització Plena a Posterior dels ingressos i les despeses:
‒

La Intervenció General ha emès, en compliment de l‘article 219 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les hisendes locals l‘informe 40/2016 corresponent a la
fiscalització plena posterior d‘ingressos i l‘informe 23/2016 referent a la fiscalització plena posterior de despeses, que abasten a les resolucions aprovades per
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l‘Alcaldia i òrgans delegats que constitueixen el conjunt de l‘univers dels expedients sotmesos a control de la Intervenció General.
De l‘informe 40/2016 es dedueix un univers de mostreig de 4.878 resolucions,
una mostra de 505 resolucions que inclou 714 expedients verificats dels que
han resultat amb incidències remarcables 26 expedients que suposen un 3,64%
dels expedients revisats.
Pel que fa a l‘informe 23/2016 el resum estadístic en nombres absoluts i relatius
posa de manifest que pel que fa a la fiscalització plena posterior d‘obligacions
aprovades per resolucions administratives existeix un increment a l‘exercici
2015 (452) respecte a l‘exercici 2014 (368) de l‘univers de mostreig que justifica
l‘augment del nombre d‘expedients defectuosos 2015 (36) respecte als del 2014
(22), el que suposa un increment en el 2015, tant en nombre absoluts com en
relatius respecte el 2014.
En la fiscalització plena posterior derivada de nòmines del personal d‘aquesta
Administració s‘ha produït un increment de l‘univers de mostreig durant l‘exercici
2015 (413) respecte a l‘exercici 2014 (306). El nombre d‘expedients defectuosos
ha estat de 9 dels quals 4 han estat qualificats d‘essencials i 5 de no essencials,
sent els essencials inferiors a l‘exercici 2014.
Fiscalització dels pagaments a justificar:
‒

El nombre de documents expedits l‘any 2015 és de 24, superior als de l‘exercici
2014 que van ser de 22, trencant-se la tendència a la baixa dels darreres exercicis, però mantenint-se la taxa d‘objeccions en el 0%.

Fiscalització de bestretes de caixa fixa:
‒

S‘ha revisat l‘exercici 2015 una mostra de 1.605 que representa un 29,33% dels
documents emesos, mantenint la línea dels exercicis anteriors. No s‘ha efectuat
cap objecció essencial, si bé sí que s‘han realitzat 96 observacions (un 5,98%
de la mostra), de les quals se n‘ha subsanat 1.

Pel que fa a la fiscalització prèvia d‘obligacions, de la intervenció formal de l‘ordenació del pagament, de la intervenció material del pagament i de la comprovació de
les inversions efectuades durant l‘exercici 2015, la Intervenció general no ha efectuat cap reparament.
En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, així com dels articles 218 i 219 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
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,
PRIMER. Donar-se per assabentat del resultat de l‘informe 41/2016, de 20 de juliol,
emès en compliment de l‘article 218.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
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Hisendes Locals, sobre les actuacions de la Intervenció General de l'exercici 2015,
que inclou les resolucions adoptades per la Presidència de l‘entitat local oposades a
les objeccions efectuades corresponents a l‘exercici 2015 i les principals anomalies
en matèria d‘ingressos.
SEGON. Donar-se per assabentat de la remissió a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, en data 15 d‘abril de 2016, de les resolucions adoptades per la Presidència de l‘entitat local oposades als reparaments efectuats per la Intervenció General corresponents a l‘exercici 2015, d‘acord amb el que disposa l‘article 218.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Resolució del Tribunal
de Cuentas de 10 de juliol de 2015 i el Conveni signat el 2 de novembre de 2015,
entre el Tribunal de Cuentas i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
TERCER. Donar-se per assabentat del resultat de l‘informe 40/2016, de 20 de juliol,
emès per la Intervenció General referent a la fiscalització d‘ingressos mitjançant
l‘aplicació de tècniques de mostreig de l‘exercici 2015.
QUART. Donar-se per assabentat del resultat de l‘informe 23/2016, d‘ 1 de juny, emès per la Intervenció General referent al resultat de la fiscalització plena posterior,
mitjançant l‘aplicació de tècniques de mostreig, de les obligacions o despeses no
sotmeses a fiscalització o sotmeses a fiscalització limitada prèvia, corresponent a
l‘exercici 2015.
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:

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

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem en contra del punt 18, des de la CUP-Poble Actiu apostem
fermament per l‘assumpció, per part de l‘administració local, d‘a-quest Ajuntament,
de totes aquestes competències pròpies, del propi Ajuntament, en temes de Salut
Pública. Considerem prioritari que totes aquestes competències s‘implementin des
de la mateixa administració local, sense recórrer a encomanes de gestió a tercers,
com ara en aquest cas, a d‘altres administracions. Per la CUP-Poble Actiu són i han
de ser els i les tècniques de l‘Ajuntament i el personal de l‘àrea qui millor coneix les
necessitats i problemàtiques relacionades amb les plagues a la ciutat i, per tant,
poden donar-hi solucions de forma molt més ràpida i acurada, al nostre entendre. El
conveni subscrit té l‘esperit de donar continuïtat a una ―externalització‖, a una altra
administració pública, en aquest cas el Consell Comarcal del Barcelonès, de competències vigent des de l‘any 1989, que a més a més obre la porta a d‘altres externalitzacions, i cito textualment: ―En situacions excepcionals i de manera justiificada,
el Consell Comarcal del Baix Llobregat podrà optar per l‘externalització d‘alguna de
les activitats, si resulta necessari per donar compliment a les previsions de les mateixes.‖ Per això mateix hi votarem en contra.
Ens abstindrem en el punt 19 i 20, com venim fent a tots els Plens, perquè no creiem, des d‘aquest grup municipal ens neguem a fer de jutges, jutgesses, en temes
de sancions per tinença de gossos perillosos.
En relació al punt 21, ens abstindrem, des d‘aquest grup municipal creiem que l‘Oficina Local d‘Habitatge hauria de complir les funcions relatades a l‘expedient del
conveni sobre la pròpia oficina, per exemple la funció de detecció i treure al mercat
habitatges buits, com diu textualment: ―captació d'habitatges desocupats per posarlos al lloguer, a preus per sota del mercat‖. Des de la CUP-Poble Actiu, continuem
sense veure una voluntat clara i real d‘intervenir respecte a la situació dels habitatges buits existents a la ciutat i tampoc la d‘invertir en la creació d‘un parc públic
d‘habitatges amb lloguer social. Per tant, de moment ens abstindrem. Ja està, gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Votarem a favor del 18, 19, 20 i 21.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de tots els dictàmens.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Votarem a favor del 18 al 20 i ens abstindrem del 21.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votaremos en contra del 18, hemos encontrado que el convenio, digamos, está caducado desde el 31 de diciembre de 2015, ya ha habido 10 meses sin renovación,
lo cual nos extraña, casi a finales de año se nos presenta aquí para renovar. Y luego también, que permite externalizar un servicio que se ha de contratar, que puede
ser contratado por una empresa especializada, para llegar a este camino lo más
fácil es que si se ha de contratar a una empresa especializada, pues que se haga
directamente, en todo caso. Pero es como rizar el rizo, pasamos por varios estamentos y entonces es algo, digamos, que encontramos bastante absurdo.
Votaremos a favor del 19, nos abstenemos en el número 20 y votamos a favor del
21, aunque aquí sí que nos gustaría que la ―Oficina d‘Habitatge‖ pusiera hincapié en
las situaciones dramáticas que están viviendo muchas familias que son desalojadas
y como se reubican de nuevo y, sobretodo, en esa creación de vivienda pública que
pueda acoger a estas familias que nunca podrán tener los suficientes recursos como para tener una vivienda propia y creemos que también es un elemento fundamental en la creación de una ―Oficina d‘Habitatge de l‘Ajuntament‖, velar por las
personas que tienen más dificultades en estos ámbitos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, en el punto 18 votaremos a favor, en el bien entendido que la prórroga se va a
aprobar ahora en este Pleno me parece ¿no? por lo tanto, estaremos a favor, porque claro, sin esas prórrogas no sería lo mismo, pero en cualquier caso, como se
ha dado esa circunstancia, votaremos a favor.
En el 19 a favor, en el 20 a favor y en el 21 también a favor.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Bé, comentar únicament dos apunts en referència al conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, pel control de mosquits, comentar, per una banda, el tema de la competència municipal, òbviament a nivell municipal podem fer tractaments únics i individuals en punts concrets, que es fan a través de la petició al Consell i controlats per nosaltres mateixos, però per d‘altra banda, el que es fa és el
tractament integral en tota la zona del Baix i de l'Hospitalet, mitjançant també equipaments especials com les avionetes del Consell, i aquesta part del tractament seria impossible que la poguéssim fer a nivell municipal exclusiu.
El tema del temps que apuntaven els companys de Canviem, els procediments administratius porten els seus ―plazos‖, és un conveni que no arriba a l‘Ajuntament fins

101

al mes de març i a l‘expedient que els hi hem facilitat està tota la documentació, pas
per pas, com ha anat el procediment administratiu. Si tenen cap dubte en procediments administratius a les administracions públiques, jo del meu coneixement els hi
contesto qualsevol dubte. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, sobre l‘Oficina d‘Habitatge, dir que aquest és un conveni en el que la Generalitat col·labora aportant uns recursos molt ―justets‖ per a la gestió dels expedients i
que el cost general de l‘Oficina d‘Habitatge l‘assumeix íntegrament aquest Ajuntament. Ho dic, perquè sembla que és que depenem d‘aquest conveni, aquest conveni ens ajuda a tramitar una cosa importantíssima a la ciutat, com són els ajuts pel
lloguer i els ajuts per a la rehabilitació de les comunitats de veïns.
I la feina que es fa a l‘Oficina d‘Habitatge és molt gran, és molt gran en el sentit que
l‘any passat vam tenir 50.000 consultes i vam completar més de 5.000 expedients i
són expedients molt farragosos de muntar, molt complexes, en els que intervenen
fins a tres administracions i que ja li dic jo, Sr. Giménez, que es fa molta i molt bona
feina en aquesta oficina, convido al conjunt de l‘oposició a visitar-la quan ho considerin oportú i els hi explicarem ―in situ‖ tota la tasca que es fa d‘atenció a la ciutadania.
I efectivament estem fent tots els possibles per captar habitatge de lloguer i posarlos en lloguer a baix preu per famílies que ho necessiten, però sobretot també estem intentant captar habitatges de cessió, de cessió, no de lloguer, que ens permetin aplicar la Llei 24/2015, per les famílies vulnerables, i donar una solució com la
que vam poder donar, per exemple, en el mes de juliol, a 17 de les famílies que estaven a la llista d‘espera. Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre el dictamen 18, bueno, pues nos gustaría saber el estado de actuaciones
que se han realizado, nos gustaría tenerlo y esperemos que no se tarden 10 meses.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més, doncs passaríem ja a la segona part del
Ple.
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BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 18.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SUBSCRIT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, PER DUR
A TERME LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS DE L’ANY 2016, PER
UN IMPORT DE 17.711,51 €.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, 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 Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‘article 123.2 de la llei 7/1985 de 2
d‘abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
VIST que l‘art. 25.2.j) de la llei 7/1985, LBRL, -en la redacció donada per l‘art. 8 de
la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‘Administració Local-, estableix com a competència pròpia del municipi la ―Protección de la
salubridad pública‖. La mateixa previsió competencial es recull a l‘art. 66.3.h) del DL
2/2003, de 28 d‘abril, TRLMRLC.
VIST que l‘art. 52.g) de la Llei 18/2009, de Salut pública, diu que, dintre del marc
competencial que estableix la normativa de règim local i la sectorial aplicable, els
ajuntaments són competents per a prestar el servei mínim de ―La gestió del risc per
a salut derivat de (...) les plagues‖.
VIST que l‘art. 25.1.c) del DL 4/2003, TR de la Llei d‘organització comarcal de Catalunya, disposa que correspon a la comarca l‘exercici de les competències que deleguin o encarreguin (...) els municipis‖.
ATÈS que, en el seu dia, l‘Ajuntament de L‘Hospitalet, amb d‘altres ajuntaments i
l‘Aeroport de Barcelona, va conveniar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
la col·laboració per portar a terme la campanya de desinsectació en els seus termes
municipals, per part del Servei de control de mosquits de l‘ esmentat Ens Comarcal,
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col·laboració que finalitzava el dia 31 de desembre de 2015.
VIST que aquesta cooperació s‘instrumenta en un conveni, regulat en els articles
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‘aprova el ROAS. Es
compleixen els requisits subjectius exigits pels articles 303.1 i 306 del ROAS, ja que
las parts intervinents són Administracions Públiques amb competències legalment
atribuïdes. Així mateix es compleixen els requisits objectius exigits pels arts. 303.3 i
307. Tanmateix la minuta del conveni recull tots els elements requerits per l‘art. 308.
ATÈS que les clàusules de l‘ esmentat conveni permeten la seva pròrroga anual
mitjançant acord exprés de les parts.
VIST l‘acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat de data
21 de desembre de 2015, pel qual s‘aprova la minuta del conveni de col·laboració
per l‘any 2016 i s‘estableix una aportació econòmica de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet,
xifrada en la suma de 17.711,51.-euros per l‘esmentat exercici.
VIST que es tracta d‘un conveni de cooperació interadministrativa dels contemplats
en els art. 303 i següents del Reglament d‘Obres, Activitats i Serveis. El contingut
de les seves clàusules s‘ajusta al que prescriuen les esmentades disposicions.
VIST que, de conformitat amb l‘article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d‘agost, de procediment administratiu de Catalunya, la realització d‘activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis competència de les entitats públiques pot ser encomanada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d‘una altra diferent. I en el mateix sentit l‘article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre
de règim jurídic i de procediment administratiu comú.
ATÈS que, al tractar-se de l‘encomana de gestió feta per l‘Ajuntament de L‘Hospitalet al Consell Comarcal del Baix Llobregat (ambdues Administracions Públiques)
correspon al Ple de l‘Ajuntament l‘aprovació del present acord de conformitat amb el
que preveu l‘article 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril reguladora de les bases
de règim local, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, de conformitat amb l‘apartat 2 de l‘article 123.
VIST que l‘article 122.5.e.2º de la Llei 7/1985 i l‘article 179 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d‘abril pel qual s‘aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, determinen que serà necessari l‘informe de la Secretaria General del Ple, i si s‘escau, de la Intervenció Municipal, quan l‘acord s‘hagi d‘aprovar
amb el quòrum de la majoria absoluta.
VIST l‘informe favorable de la Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori.
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
ATÈS que consta a l‘expedient documentació comptable acreditativa de l‘existència
de crèdit suficient.
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VISTOS els informes preceptius de Secretaria General i Intervenció
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.- APROVAR la subscripció al conveni de col·laboració a subscriure amb el
Consell Comarcal del Baix Llobregat per dur a terme la campanya de control de
mosquits de l‘any 2016, així com l‘aportació de 17.711,51 .- euros establerta en la
mateixa. (Disset mil set-cents onze amb cinquanta un cèntims) establerta a la mateixa i del tenor literal següent:

MANIFESTEN
PRIMER.- Que des de l‟any 1989 diversos Ajuntaments del Baix Llobregat mantenen subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació dels convenis iniciats per la Corporació Metropolitana de Barcelona l‟any 1983, en virtut del
qual s‟encomanava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la realització d‟una
campanya de control de mosquits en els seus termes municipals, participant ambdues entitats parts en el cost de realització de la mateixa.
SEGON.- Que aquest conveni ha anat prorrogant-se per successius períodes anuals fins a l‟any 2015, d‟acord als corresponents acords dels òrgans competents de
les respectives entitats.
TERCER.- Que les clàusules del referit conveni, per la seva antiguitat i l‟evolució del
seu objecte d‟actuació –el control dels mosquits, dípters de la família dels culícids- a
la comarca del Baix Llobregat, requereixen una actualització.
QUART.- Que al llarg dels anys, diversos Ajuntaments que històricament no eren
incorporats a la campanya de control de mosquits han expressat la seva voluntat de
subscriure al seu torn aquest Conveni per tal de rebre els serveis corresponents, i
que és de preveure que el nombre n‟augmentarà en el futur.
CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i mantenir la prestació d‟aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i entitats de la
comarca que ho sol·licitin i ho sol·licitin i co-financiïn, a través del seu Servei de
Control de Mosquits.
SISÈ.- Que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat té interès d‟acollir-se a les activitats de la campanya de control de mosquits i d‟encomanar la gestió de les mateixes dins del seu terme municipal al Servei de Control de Mosquits del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració temporal per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb subjecció als se-
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güents:
COMPROMISOS
PRIMER.- El Consell Comarcal del Baix Llobregat i l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat es comprometen en virtut del present document a col·laborar en les activitats de la campanya de control de mosquits a realitzar durant l‟any 2016.
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats, pressupost
i demés característiques) serà determinat pel Servei de Control de Mosquits del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, en quant que organisme especialitzat i encarregat del desenvolupament de la mateixa.
TERCER.- L‟Ajuntament es compromet a aportar com a participació en l‟esmentada
campanya durant el present exercici la quantitat de 17.711,51 euros. Aquesta quantitat es refereix al contingut mínim de la campanya segons es recull en el projecte
de la mateixa i està calculada en base a criteris de població, superfície i presència
de focus de cria de mosquits del total de municipis participants.
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les quals haurà de fer-se efectiva abans del 30 d‟abril de cada any i la segona abans del
30 de novembre.
QUART.- Les activitats es duran a terme per personal contractat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat que disposarà de les qualificacions necessàries per a cadascuna de les seves actuacions. Tot i que actuin en el terme municipal i per encomana de l‟Ajuntament, aquest personal es troba subjecte únicament al comandament dels responsables tècnics del Servei de Control de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat podrà optar per l‟externalització d‟alguna de les activitats, si resulta necessari per donar compliment a les previsions de les mateixes.
CINQUÈ.- En el cas de que es proposin o sol·licitin actuacions específiques per a
noves espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran realitzar-se
però hauran de ser prèviament objecte d‟un conveni regulador igualment específic o
annex al present conveni on es recullin els detalls i formes de finançament.
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits convocarà com a mínim amb caràcter anual una reunió de valoració de les activitats, al final del desenvolupament de les mateixes, per presentar les conclusions de la campanya. A aquesta reunió hi participarà el responsable tècnic o polític que l‟Ajuntament designi, així com els responsables del Servei de Control de Mosquits.
SETÈ.- La vigència d‟aquest conveni abasta la totalitat de l‟any 2016. Es podrà
prorrogar per períodes d‟un any mitjançant acord exprés de les parts, en que haurà
de constar tant la proposta d‟aportació municipal i l‟acceptació de la mateixa. En cas
de pròrroga, la quota establerta en aquest conveni s‟actualitzarà d‟acord amb el IPC
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de l‟any anterior, excepte en el cas que hi hagi una modificació substancial de les
activitats previstes, cas en el qual s‟haurà d‟especificar el nou càlcul i el mètode mitjançant el qual s‟ha obtingut.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l‟encapçalament. ―
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, tots els actes realitzats en execució de
l‘esmentat conveni, des del dia 1 de gener de 2016 fins a la data de la seva aprovació.
TERCER.- FACULTAR al Regidor de Govern Benestar Social de l‘Ajuntament de
l‗Hos-italet, per a la signatura d‘aquest conveni i de quants documents se n‘hi puguin derivar.
QUART.- IMPUTAR la despesa de 17.711,51 Euros que generen els presents acords a la partida 03.3130.465.01.00 segons RC núm. 160034536 emès per la Intervenció General en data 14.07.2016 corresponent als Pressupostos Generals de
l‘exercici de 2016.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Cap de la Unitat Salut Ambiental i Laboratori de l‘Ajuntament de l‗Hospitalet
i a la Intervenció General.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.J.G.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05-EUROS. – EXP.
SA 58/16 PA.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1
vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 4006/2016, de 18 de maig, es va incoar el present procediment sancionador contra la Sra. M. J. G. A., amb DNI 46745027B i domicili al carrer Caterina Albert, núm. 16 3r 1a de l‘Hospitalet, per una infracció molt
greu contra la llei 50/1999 (no disposar de la preceptiva llicència).
VIST que l‘esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 6 i 10 de juny de 2016, com
així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als efectes
previstos en l‘art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 28 de juny de 2016.
ATÈS que a l‘esmentada resolució s‘advertia a la Sra. M. J. G. A. que, de no efectuar al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la
persona imputada.
VIST que no consta la presentació d‘al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de prova per part de la Sra. M. J. G. A., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‘efecte.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 20.07.2016.
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 21.07.2016.
ATÈS que en la seva substanciació s‘han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d‘aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 20.07.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s‘hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‘unes infraccions de caràcter molt greu i declarar a la Sra. M. J. G. A., amb DNI 46745027B i domicili al carrer
Caterina Albert, núm. 16 3r 1a de l‘Hospitalet autora de l‘esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l‘efecte.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. M. J. G. A., amb DNI 46745027B i domicili al carrer
Caterina Albert, núm. 16 3r 1a de l‘Hospitalet, responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat següent:

a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i conduc-
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ció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l‟article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic
de la tinença d‟animals potencialment perillosos, l‟article 3.1 del Reial Decret
287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l‟article 3.1 del Decret
170/2002 d‟11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l‟article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, a la Sra. M. J. G. A., amb DNI
46745027B i domicili al carrer Caterina Albert, núm. 16 3r 1a de l‘Hospitalet en aplicació de l‘art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 20.- RELATIU A ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT
PEL SR. M. G. O. CONTRA L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE 23 DE FEBRER
DE 2016 PEL QUAL ES VA ACORDAR IMPOSAR UNA SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.(EXP. SA 70/15VR.)
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, 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 Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vot d’abstenció dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 7275/2016, de 25 de setembre, es va incoar

109

el present procediment sancionador contra el Sr. M. G. O., amb DNI 44199037-Y i
domicili al carrer Molí, núm. 9, 7è 4a de l‘Hospitalet, per la comissió d‘una pressumpta infracció a la normativa sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos (No disposar de la corresponent llicència municipal).
ATÈS que l‘esmentada resolució, juntament amb el corresponent Plec de càrrecs,
van ser objecte de notificació mitjançant publicació en el BOE de data 3 de desembre de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d‘al·legacions per part de l‘interessat/da.
VIST que, en data 23.2.2016, es va adoptar acord de Ple pel qual s‘imposava a l‘interessat/da una sanció per la infracció abans esmentada; aquest acord va ser notificat a l‘interessat/da en data 23 de març de 2016, com així consta en la diligència de
recepció personal del mateix.
VIST que, en data 12.4.2016, l‘interessat/da va interposar recurs de reposició contra l‘esmentat acord, al·legant que el gos no és seu, sinó que el titular és el seu pare.
ATÈS que, consultats els arxius del Cens municipal d‘animals de companya, consta
que el propietari del gos de referència és el Sr. M. G. S., pare de l’interessat; a
més, amb data 14 de juny de 2016 el Sr. M. G. S. (pare) va comparèixer personalment en les dependències del Servei de Salut per a manifestar que, efectivament,
ell és el propietari del gos i per començar els tràmits de sol·licitud de la corresponent llicència municipal per a la tinença d‘aquests tipus d‘animals.
ATÈS que, una vegada estudiat el recurs, es considera que el mateix haurà de ser
estimat pels motius que s‘exposen a continuació:
D‘acord amb els arxius del cens municipal d‘animals de companyia i resta de documentació obrant en l‘expedient, consta que el titular del gos i obligat a complir amb
les obligacions formals que dita propietat comporta, és una tercera persona distinta
del recurrent, Sr. M. G. O.; concretament el seu pare, el Sr. M. G. S..
VISTOS els articles 19 i 20 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d‘aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, en relació amb l‘article 108 de la llei 7/1985, RBRL.
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut del 15.07.2016
VISTOS els articles 116 i 117 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
VIST l‘art. 42 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d‘Igualtat i Benestar Social i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
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ACORDA,
PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició potestatiu, interposat pel sancionat Sr.
M. G. O., en data 12.4.2016 contra l‘acord del Ple municipal de 23.2.2016, per les
raons exposades en el present informe i que a continuació es reprodueixen:
D‟acord amb els arxius del cens municipal d‟animals de companyia i resta de documentació obrant en l‟expedient, consta que el titular del gos i obligat a complir amb
les obligacions formals que dita propietat comporta, és una tercera persona distinta
del recurrent, Sr. M. G. O.; concretament el seu pare, el Sr. M. G. S..
SEGON.- REVOCAR i deixar sense efectes, l‘acord del Ple municipal recorregut, de
data 23.2.2016
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la Instructora i a la Intervenció General.
ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
ACORD 21.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER
A L’ANY 2016, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE ÀGENCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, APROVAT PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 29 D’ABRIL DE 2014, RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, 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 Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants
d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vot d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco.
Javier Martín Hermosín i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‘article 123.2 de la llei 7/1985 de 2
d‘abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
ATÈS que l‘Ajuntament Ple en data 29 d‘abril de 2014, va aprovar la minuta de
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―Conveni de col·laboració i d‟encàrrec de gestions entre l‟Agència de l‟Habitatge de
Catalunya i l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat” i el seu Annex II de Finançament del conveni, per a l‘any 2014, relatiu a l‘Oficina Local d‘Habitatge situada en
aquest municipi, que va ser tramesa per part de l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya a aquest Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat per a la seva tramitació i aprovació, com a resposta a la sol·licitud de subscripció d‘un nou Conveni de col·laboració per al manteniment de l‘Oficina local d‘Habitatge per a aquell any, efectuada
per aquest Ajuntament davant l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya en data 8 de
gener de 2014.
ATÈS que l‘Ajuntament Ple en data 28 de juliol de 2015, va aprovar la aprovar
l‘Addenda de pròrroga, per a l‘any 2015, del relacionat Conveni de col·laboració i
d‘encàrrec de gestions entre l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya i l‘Ajuntament de
l‘Hospitalet de Llobregat, de 2014.
VISTA la minuta d‘Addenda de pròrroga per a 2016 que ha estat tramesa a aquest
Ajuntament per a la seva tramitació i aprovació, per part de l‘Agència de l‘Habitatge
de Catalunya, com a resposta a la sol·licitud de pròrroga del mencionat Conveni,
formulada pel Tinent d‘Alcaldia de l‘àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, presentada a l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya en data 1 de desembre de 2015.
ATÈS que la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l‘habitatge, els decrets i
reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l‘Habitatge constitueixen el marc
normatiu de col·laboració amb les oficines locals d‘habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d‘ajuts relacionats amb l‘habitatge
i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania.
ATÈS que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l‘Agència de
l‘Habitatge de Catalunya, l‘execució i la gestió de les polítiques d‘habitatge que són
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que en matèria d‘habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una
gestió integrada de les actuacions públiques de conformitat amb els principis de
subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals.
ATESA l‘experiència positiva que des de l‘any 2006 han tingut els convenis de col·laboració i d‘encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i l‘Ajuntament de
l‘Hospitalet de Llobregat en relació a l‘Oficina Local d‘Habitatge, que aconsella mantenir i fomentar el conjunt de polítiques d‘habitatge i, en concret, l‘activitat del Programa de mediació per al lloguer social d‘habitatges, ja que compleix amb la finalitat
d‘aproximar aquest servei a la ciutadania, segons les necessitats de l‘àmbit territorial de la nostra ciutat.
VISTOS els informes emesos per l‘assessoria jurídica de l‘àrea i per la Directora de
Serveis de l‘àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, favorables a
l‘aprovació de la pròrroga del Conveni durant l‘any 2016.
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VIST l‘informe de la Secretaria General del Ple de 12 de setembre de 2016
(L‘H19/2016).
VIST la competència que l‘article 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple per de l‘acceptació de les encomanes
de gestió realitzades per altres administracions, i que l‘apartat 2 d‘aquest precepte
exigeix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per a l‘adopció d‘aquest acord.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, de l‘àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l‘addenda de la pròrroga, per a l‘any 2016, del Conveni de
col·laboració i d‘encàrrec de gestions subscrit entre l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya i l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat, relatiu a l‘Oficina Local d‘Habitatge situada en aquest municipi, el 30 d‘abril de 2014, que en la part expositiva i
dispositiva es transcriu a continuació:
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC
DE GESTIONS ENTRE L‟AGÈNCIA DE L‟HABITATGE DE CATALUNYA I
L‟AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, RELATIU A L‟OFICINA
D‟HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L‟ANY 2016
.../...
MANIFESTEN
1. En 30/04/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l‟Agència de
l‟Habitatge de Catalunya i l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, relatiu a l‟oficina d‟habitatge situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els
termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l‟assessorament i
la gestió de serveis en matèria d‟habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l‟habitatge
aprovat per Decret 75/2014, de 27 de maig.
2. En el pacte desè de l‟esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de
l‟1 de gener, i pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per
escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un
preavís d‟un mes del venciment del termini inicial.”
3. En data 29/07/2015 es va formalitzar l‟addenda de pròrroga de l‟esmentat conveni de col·laboració per a l‟any 2015.
4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l‟habitatge té
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una vigència mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest
l‟interès en prorrogar el conveni de col·laboració relatiu a l‟oficina local d‟habitatge, amb la finalitat de mantenir el seu funcionament durant l‟any 2016,
Per tot això,
ACORDEN
1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya i l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, pel període comprès entre l‟1 de
gener i el 31 de desembre de 2016, el qual té per objecte establir els termes i
les condicions de la col·laboració entre les parts per a l‟assessorament i la gestió de serveis en matèria d‟habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la
proximitat de les gestions i serveis relatius a l‟habitatge.
2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 30/04/2014, acordant que
les aportacions econòmiques que s‟hi estableixen en el pacte quart, seran per al
2016, les següents:
2.1 L‟import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a)
del conveni, serà de 46.612 €.
2.2 L‟aportació màxima que s‟estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
74.149 €.
3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per
justificar les aportacions econòmiques atorgades per l‟Agència de l‟Habitatge de
Catalunya, s‟ha de lliurar amb data 31 de desembre de 2016, i ha de ser signada per l‟interventor, o excepcionalment, pel secretari de l‟ens local i ha de justificar la totalitat de l‟import atorgat, tant pel que fa a l‟activitat desenvolupada, com
també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l‟oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda,
es tramitaran a favor de l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de
2016.
.../...
SEGON.- DETERMINAR els efectes retroactius d‘aquesta prorroga a l‘1 de gener
de 2016, i convalidar totes aquelles actuacions, que en desenvolupament del conveni prorrogat s‘han portat a terme per l‘oficina municipal d‘habitatge d‘aquest Ajuntament.
TERCER.- FACULTAR el Tinent d‘Alcaldia de l‘àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Ur-
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banisme i Sostenibilitat d‘aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la signatura de l‘Addenda objecte d‘aprovació, per a quants actes siguin
necessaris per al seu desenvolupament, vigència, efectivitat i execució.
QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a l‘Agència de l‘Habitatge de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT d‘aquests acords a l‘Oficina Municipal d‘Habitatge
de l‘Hospitalet, a l‘àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d‘Urbanisme i Activitats, a la Secretaria General del Ple, a l Intervenció General
Municipal, a la Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos d‘aquest Ajuntament.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

En relació amb el despatx oficial de Decrets i Resolucions, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna qüestió sobre algun dels temes aquests, d‘aquests punts, si
no, passaríem a Participació Ciutadana. Sí, Sr. García, a ver, Sr. Ruiz, sí, sí, té la
paraula.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias Presidenta. En el punto 22 de la Orden del Día se relacionan una
serie de Decretos y Resoluciones de Alcaldía y de los Tenientes de Alcalde, entre
ellos, esta Resolución 6956/2016 de 15 de septiembre, por la que se acuerda la
adscripción en comisión de servicios de I. E., funcionaria procedente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. La adscripción a nuestro Ayuntamiento es como
Jefa de Servicio de Informática y Tecnologías de la Información y Comunicación,
con un salario anual de 67.027,44 euros. Reiterar por enésima vez, nuestra sorpresa e indignación respecto a la política de recursos humanos seguida por este Ayuntamiento, bueno, lo correcto sería decir política de recursos humanos inexistente.
El pasado día 25 de julio del presente año, al hasta entonces Jefe de Servicio de
Informática se le adscribió al puesto de Asesor de Proyectos y Programas. Antes de
proceder a dicha adscripción, lo lógico hubiera sido pulsar entre la plantilla del servicio de Informática y Tecnologías de la Información de este Ayuntamiento, si algún
trabajador reunía el perfil requerido para ocupar el puesto vacante. De conformidad
con la solución que han optado ustedes de comisión de servicio, suponemos que
no, que el nivel de preparación y formación de nuestros informáticos es absolutamente deficitario e impide que promocionen profesionalmente.
En cualquier caso, resulta llamativo que el Ayuntamiento de El Prat, tras nombrar a
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la Sra. I. E. Jefa de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, el pasado mes de abril,
en septiembre la dejen marchar en comisión de servicios, sí, resultará muy llamativa la justificación de la prescindibilidad de una funcionaria que acaba de acceder a
un puesto de responsabilidad hace escasamente seis meses. Pero dejando de lado
dudas y suposiciones que puede generar este nombramiento, reiterar que han despreciado ustedes y con ello desaprovechado otra vez, la preparación de muchos de
los funcionarios que forman parte de la plantilla de este Ayuntamiento y, por ello, no
nos extraña la presencia e interés de la Oficina Antifraude con determinados nombramientos en comisión de servicios, por parte de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bueno, lo que viene esta funcionaria es a aportar su conocimiento para la mejora de los servicios informáticos de esta casa, a partir de ahí,
pues todo lo que sea ayudar a lo que se tiene que hacer a partir de ahora, pues
bienvenido sea. Entonces, esa es su opinión, no lo sé, nosotros creemos que
hemos hecho lo mejor para el beneficio de este Ayuntamiento, no entiendo qué significa lo del tema de El Prat de Llobregat, de si ha estado seis meses o no, es un
problema de El Prat de Llobregat, pero tampoco lo he acabado de entender. Yo
creo que es una excelente profesional, o sea, que no hay ningún tema en ese sentido, y puede ayudar a mejorar, pues el trabajo hecho desde el departamento de Informática. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passaríem, ara sí, a la part de Participació Ciutadana.
ACORD 22.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
19/7/2016 A 19/9/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 6115 AL 7192.
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
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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. 6115 de data 19 de juliol al núm. 7192 de data 19 setembre de 2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 23.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 29 AL NÚM. 33 DEL 26 I
DEL 29 DE JULIOL I DEL 6, 13 I 20 DE SETEMBRE DE 2016, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‘article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‘últim Ple ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics municipals.
Les sessions són les corresponents als números 29, 30, 31, 32 i 33 de 26 i 29 de
juliol i de 6, 13 i 20 de setembre de 2016, respectivament.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PUNT 24.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE BELLVITGE, SOL·LICITANT INTERVENIR EN RELACIÓ AL PDU GRAN VIA.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l‘Associació de Veïns de Bellvitge,
es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de l‘Associació de Veïns, Sr. P. té la paraula.

SR. P. G. (ASSOCIACIÓ VEÏNS BELLVITGE)
Vecinas, vecinos, y a todos en general buenas tardes. Hemos pedido la palabra para públicamente decir aquí que hemos hecho muchas reuniones con el Sr. Belver,
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sobre el tema de Cal Trabal, siempre su palabra era: dónde se esté sembrando una
alcachofa, no se tocará un palmo de tierra de Cal Trabal. Pues bien, tras estas palabras resulta que por detrás se nos estaba traicionando, en agosto me entero que
había habido un poco de movimiento de políticos por la cola de donde está el metro, pues bueno, nos vamos para allá algunas personas, que los había visto por allá,
y mirando lo que había por allí más las señales que ellos hacían con los brazos,
resulta que nos han cepillado o nos habían cepillado una hectárea y pico de tierra
que hoy en día todavía se está cultivando.
El día 12, después de las fiestas de Bellvitge, convocamos allí al Sr. Belver y a su
equipo, para que nos dijera exactamente dónde iba, porque incluso ni yo lo tenía
muy claro, pues sí, fuimos para allá, al sitio incluso a donde ellos estuvieron, y le dije, de aquí márcame la línea donde va, y sí, sí, no me lo pudo negar, una hectárea y
pico de tierra, cultivada todavía y que se está cultivando, que nos querían cepillar.
Ante esto le dijimos muchas veces, Sr. Belver, siempre hemos dicho que desde el
camino actual del río hacia Cal Trabal, que no se coloque ningún bloque, ninguna
torre, pues esto lo echaron a saco roto.
Pues bien, una vez dicho todo esto, resulta que allí, pues bueno, hasta mis compañeros, cuando llegamos allí, pues se encontraron con la sorpresa, se pusieron las
manos en la cabeza, allí se le dijo, pues bueno, lo que se merecían y quizás se merecían algo más, pero fuimos un poco tranquilos. Total, después de todo esto, que
fue un enfrentamiento un poquito violento de palabras, pues nos marchamos cada
uno a nuestra casa.
Pero también hay algo que tengo que decir que es bueno, la semana pasada, el
martes, precisamente a estas horas, empezamos una reunión convocada por ellos,
por el Sr. Belver, en la cual estuvo el Sr. Belver, el concejal de distrito y dos personas de la Generalitat, bien, nos comunican que habían retirado el proyecto este,
que toda la línea aquella que ellos habían marcado donde iban edificios, lo habían
retirado y se habían desplazado hacia el camino del río actual. Hoy precisamente
venimos aquí, para deciros públicamente y a que nos diga a todos que si se sigue
manteniendo lo que el otro día, martes pasado, os comprometisteis allá, y que nos
lo diga a todos, para que si nos engaña que no sea a la Asociación de Vecinos sólo,
que sea a todos los vecinos de Hospitalet.
Una vez dicho esto, quiero decir también que, Sra. Alcaldesa, usted me ha decepcionado, me ha decepcionado porque el día 1 de mayo, por la mañana, con su equipo de urbanismo, estuvisteis allá, que precisamente ahí viene el haberme enterado, porque por allí pasaba mucha gente caminando y en bicicleta y os vieron. Yo
no sé cómo se quedaría usted, si lo sabía o no, cuando muchas veces había dicho
delante de usted el Sr. Belver, que no se tocaba un palmo de tierra, pues bien,
cuando usted vio que allí había una hectárea y algo de tierra que querían ponerla
para edificar, no sé cómo se quedaría usted, pero lo que sí lamento es que tras ese
día que usted ya se enteró de lo que había, que no lo hubiera hecho retroceder a
ese plan, porque usted misma estaba viendo que nos estaban engañando. Por lo
tanto, siento decirle que me ha decepcionado.
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Una vez dicho esto, vecinos, solamente tengo cinco minutos, porque es lo que se
permite para hablar, no sé si he llegado o no, pero si hay algo, quisiera contestar
después una vez que digan lo que tengan que decir. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs davant de la paraula de l‘Associació de Veïns, hi ha la possibilitat
que tots els grups amb representació, puguin parlar, per tant, obrirem un torn. Per
part de la CUP, doncs dos minuts.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, la persona que ha parlat en veu de l‘Associació de Veïns de Bellvitge no ho ha
dit o potser no estava jo del tot atent, crec que no ha parlat de l‘al·legació que farà
l‘Associació de Veïns de Bellvitge, una al·legació sobre el propi projecte, sobre el
PDU, que l‘explicaven l‘altre dia al Consell de Districte, que és una reunió que referenciava el representant de l‘entitat, sobre això, sobre aquesta al·legació, en primer
lloc, des de la CUP-PA ens felicitem perquè finalment l‘Associació de Veïns presenti
una al·legació al PDUGranvia-Llobregat. En segon lloc, com a grup municipal ens
posicionem favorablement a la no construcció a l‘actual Camí del Riu, a partir de
l‘actual Camí del Riu, però tampoc ni a la resta del barri de Bellvitge, considerant
com a insuficient aquesta al·legació que presentarà l‘Associació de Veïns de Bellvitge. Per acabar, també ens agradaria mostrar la nostra decepció pel fet que
aquesta Associació de Veïns no hagi volgut reunir-se mai, mai, amb les veïnes que
s'oposen al PDU, a aquest planejament urbanístic, actualment i que porten més de
dos anys amb aquesta lluita al seu barri, al barri de Bellvitge. Des d‘aquest grup municipal apostem pel diàleg amb totes les veïnes, més enllà de les seves diverses
opinions. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència també celebrem que l‘Associació de Veïns presenti aquestes al·legacions i que tothom que vulgui presentar al·legacions, que significa participació ciutadana, ho faci. I celebro que presentin aquestes al·legacions i manifestin
el que no els hi agrada, perquè també crec haver entès, i com he sentit a d‘altres
Consells de Districte, Bellvitge, Gornal i Collblanc-Torrassa, que en molts casos hi
ha gent que està a favor de moltes coses del Pla Director Urbanístic. Evidentment,
estem en una fase de consultes, perquè precisament aquestes al·legacions donen
peu a que se les mirin, les contestin i puguin reformular certes variacions, perquè aquí molta gent dóna sempre per suposat que el Pla està fet, tancat i barrat, i ja és la
segona vegada que s‘insta al seu procediment, precisament per millorar coses que
ja s‘han anat millorant, per això celebro que facin aquesta participació ciutadana,
com és estar aquí i, a més a més, facin al·legacions.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Amb les veïnes i veïns del barri de Bellvitge compartim la preservació de Cal Trabal,
la darrera zona agrícola de la nostra ciutat, des de començaments de l‘any 2008,
des que es va iniciar la plataforma ―Salvem Cal Trabal‖. Nosaltres compartim amb
vostès que Cal Trabal sigui, doncs una zona agrícola, actualment no ho és, no està
catalogada com a zona agrícola, volem que es requalifiqui com a zona agrícola, i
aquesta zona agrícola formi part del Parc Agrari del Baix Llobregat. Però també és
important recordar que també la cua de maniobres on es va fer el metro, era una
zona agrícola que va ser treta d‘aquest estat de zona agrícola, per fer la cua de maniobres.
I des de el nostre grup municipal, des d‘Esquerra Republicana de Catalunya, en el
tema del PDU estem d‘acord que hi hagi el soterrament de la Gran Via, estem d‘acord que hi hagi el BIOPOL biomèdic, però no compartim que a la zona de Cal Trabal, a la zona 2, es construeixin edificis, volem que Cal Trabal sigui zona agrícola,
que s‘incorpori al Parc Agrari del Baix Llobregat i aquesta part on es volen construir
al sector 2 de la zona de Cal Trabal, volem que sigui substituït per un parc urbà,
que connecti el parc de Bellvitge, el parc de Cal Trabal, amb el riu Llobregat.
Per tant, espero també que l‘Associació de Veïns, doncs a part de fer aquesta al·legació que és positiva i que compartim, també comenci a donar suport a la necessitat que on es vol construir en aquests moments, al sector 2, es construeixi un parc
urbà que sigui també un pulmó verd pel barri de Bellvitge i pel conjunt de la ciutat.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Nosotros compartimos y apoyamos las alegaciones que la Asociación de Vecinos
de Bellvitge ha presentado y la problemática que nos ha expuesto aquí en este Pleno. Sí es cierto que el PDU, y ya lo valoramos en su momento, había solucionado o
había intentado solucionar, ese nuevo PDU, ciertas carencias, pero está, a nuestro
modo de ver, lejos todavía de las reivindicaciones mayoritariamente de los vecinos
de Bellvitge y también de las que históricamente ha mantenido el Partido Popular
sobre este tema.
Nosotros también hemos presentado alegaciones y en la misma línea que las llevamos a cabo en la presentación del PDU anterior, en la reducción de edificabilidad
del sector 2, que entendemos que sea un parque y que ese pulmón verde de la ciudad, pues se mantenga lo más virgen posible. El grado de edificabilidad que presenta el PDU actualmente o el proyecto de PDU, nosotros lo consideramos todavía
muy elevado, por eso hemos llevado a cabo alegaciones para bajarlo y preservar
esa zona lo máximo posible.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Agradecer a la Asociación de Vecinos de Bellvitge que nos venga a explicar sus in-
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quietudes y la situación que han estado viviendo. Nosotros, nuestro grupo municipal
se opone frontalmente a este proyecto del PDU, ya hemos presentado, digamos,
nuestras discrepancias en diferentes foros, nosotros una de las inquietudes que tenemos es que justamente Cal Trabal sea definitivamente calificado como zona rústica, para evitar cualquier otro tipo de especulación, que se abra un camino al río,
porque es fundamental, nosotros tenemos en nuestro nombre el nombre de Llobregat, L‘Hospitalet de Llobregat, y sin embargo vivimos de espaldas al río.
Vamos a presentar un proyecto alternativo en el cual explicamos que es posible hacer un proyecto diferente, aunque también consideramos que en un proyecto de
este calado es necesario que se cuente con la ciudadanía, que sea un proyecto de
todos y una oportunidad para repensar la ciudad, no solamente una parte. Consideramos fundamental, digamos, que se cubra la Gran Vía, pero también las vías, sin
el cubrimiento de las vías difícilmente podemos hacer una ciudad que pueda conectarse y que pueda estar vinculada una con otra.
Y, por supuesto, estamos de acuerdo también en que se pueda generar riqueza en
la industria biomédica, la investigación biomédica, en eso estaremos a favor, de lo
que no estamos a favor es de esa edificabilidad, esa volumetría exagerada que nos
lleva, digamos, a tener un corredor absolutamente oscuro y absolutamente angustioso para la propia ciudad.
Presentaremos alegaciones, por supuesto, las presentaremos públicamente y saludamos a la Asociación de Vecinos y creemos que entre todos podemos ir más allá
de este planteamiento que nos están haciendo y hacer un proyecto muchísimo más
sostenible y muchísimo más humano.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, como no puede ser de otra forma, pues poner en valor el movimiento vecinal de Bellvitge que siempre ha estado ahí al pie del cañón, reivindicando, pues lo
que hay que reivindicar, que los barrios sean habitables, vivibles y demás. Gracias
a eso, hoy tenemos en Bellvitge un barrio de seguramente los que mejor se puede
vivir en esta ciudad, gracias al esfuerzo y al trabajo y las reivindicaciones de los vecinos, que nunca han tirado la toalla y siempre han luchado cuando han creído que
algo podía perjudicar al barrio. En este caso están haciendo lo mismo y nosotros
nos congratulamos con eso, y por eso quiero ponerlo en valor y felicitar a los vecinos y vecinas.
Nosotros, como grupo, también estamos de acuerdo en esta cantidad de reivindicaciones que se vienen haciendo y, evidentemente, las vamos a apoyar, porque ya incluso lo hablamos y lo llevamos incluso en nuestro programa cuando nos presentamos a elecciones, era un proyecto tan importante para esta ciudad, que tiene en
su territorio, que va a influir sobre un 8 y pico por ciento de su territorio, yo creo que
es algo que hay que mirarlo con mucho cuidado, teniendo en cuenta además que
va a cambiar la fisonomía por completo de ese barrio y de esa parte de la ciudad.
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Nosotros entendemos que lo que está bien hecho en el PDU, obviamente, cuando
toque, lo vamos a apoyar, y hay algunas cosas, como decía el compañero de Esquerra Republicana, que podemos estar de acuerdo, el cubrimiento de la Gran Vía,
otra cosa, aunque echamos de menos lo que se queda ahí sin hacer y que hay que
reivindicarlo en principio, que es todo el soterramiento de vías que hay que nos deja
ahí un ―nyap‖ de miedo.
En cualquier caso, quiero decir con esto que nosotros entendemos que hay distintas opiniones en el barrio de Bellvitge e incluso en la ciudad, porque afecta a una
parte importante de nuestro territorio, que va a afectar obviamente y va a cambiar la
fisonomía. Y decíamos que, como hay distintas opiniones, por qué no le consultamos a la ciudadanía qué opina de este proyecto faraónico en cualquier caso, teniendo en cuenta que hay que opinar porque da la sensación de que tenemos fijación con una zona de la ciudad, destacarla del resto de la ciudad, y nosotros creemos que la ciudad tiene que tener la misma velocidad, los barrios de Collblanc-La
Torrasa, Pubilla Cases que están muy mal, hay que invertir en los dos lados.
En cualquier caso, estamos de acuerdo en una parte de este proyecto, pero queremos que haya una consulta y la reivindicaremos hasta que consigamos que se
haga.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Buenas tardes antes de todo a los vecinos y vecinas de Bellvitge, representados
por su asociación. Para empezar, directo, claro, con P. creo que siempre nos hemos entendido así, mira P., tu decías, tuvimos un debate allí, una discusión intensa,
debatimos, como apasionados que somos de la ciudad y del barrio de Bellvitge,
debatimos apasionadamente. Asumo cualquier responsabilidad que pueda tener en
haber podido daros una información equivocada, nunca, nunca, he querido, ni quiero, ni tengo ninguna intención, ni a vosotros, ni a ningún ciudadano, de engañaros,
me puedo equivocar, reivindico mi derecho a equivocarme, y si con mi equivocación
he llevado a equivocarse a la Alcaldesa en algún planteamiento o lo que sea, asumo plenamente mi responsabilidad.
Pero como os dije aquel día y os digo ahora, yo os dije, vamos a trabajar para que
ni un edificio de los que se tengan que instalar en el sector 2, pise ni un palmo de
donde ahora se planta una alcachofa, eso lo dije yo, como tu muy bien decías y es
cierto estuvimos allí. De la versión de la aprobación inicial que se hizo en enero del
2015, a la que se ha hecho en julio del 2016, ha habido unas modificaciones en el
sector 2, reduciendo considerablemente la parte que se dedica como terreno, digamos, edificable.
En ese terreno edificable, es cierto que con la nueva alineación entraba prácticamente una hectárea respecto del terreno que ahora está cultivado, os dijimos, trabajaremos y por eso dijimos, y lo haremos lo más rápidamente posible, con los responsables de impulsar el planeamiento, que es el ―departament de Territori de la
Generalitat‖, para que eso se vea modificado.
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Cuatro días después, cinco días después, como tú decías, al martes siguiente nos
vimos con la gente de la Generalitat y os dijimos, oye, os podemos asegurar, después de los cálculos que hemos hecho, que no se pisará el terreno cultivado y acercaremos la línea de edificación el máximo posible a la actual línea del camino al
río. Ese es nuestro compromiso y el mío personalmente.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo sé que seguramente este es un tema que requiere mucho más tiempo del
que, pues el Pleno formalmente otorga, son cinco minutos para una intervención de,
en este caso, la Asociación de Vecinos, dos minutos por parte de los grupos políticos, un tema suficientemente importante como para debatirlo de una forma más
serena. Sé que han tenido la oportunidad de tener diferentes reuniones, de haber
hablado de esta cuestión también en el distrito concreto, en el Consell de Districte
VI, hace unos días, hace unas semanas, y que, bueno, en fin, la situación no hemos
llegado al final del proceso.
El proceso, evidentemente, está abierto, ustedes acaban de presentar, como tienen
todo su derecho y como seguramente realizarán, como se ha anunciado por parte
de alguno de los grupos que hoy han intervenido, pues algunas alegaciones a este
proyecto. También decir que no hay mal que por bien no venga, que en todo caso
ese mal entendido que hubo hace unas semanas o hace unos meses, se ha detectado y que se está corrigiendo en beneficio de que el proyecto tire hacia adelante.
Yo ahora no voy a hacer, en fin, una intervención destacando los beneficios del
proyecto, pero sí decir que esta mañana, y Jaume Graells me acompañaba, hemos
hecho una visita al ―Institut Provençana‖, un instituto en el que estamos otorgando,
pues una formación profesional a muchos alumnos en la rama sanitaria, y es evidente que esos jóvenes necesitan, sí o sí, oportunidad para poder tener y concretar
su formación profesional o esa formación que están adquiriendo en el instituto, convertirse en una oportunidad laboral.
Y es evidente que si somos capaces, entre todos, de poder dinamizar una parte de
nuestra ciudad, una parte importante, estamos hablando, me parece que lo decía el
Sr. García, de un millón de metros cuadrados, por tanto, un 8% de nuestro término
municipal, una parte de ese territorio destinarlo a un sector tan importante y tan
estratégico como es el sector biomédico, seguramente podremos dar muchas oportunidades a muchos jóvenes, a muchas personas, que en el presente más inmediato y en el futuro, podrán tener ahí su vida profesional.
Me sabe muy mal que haya habido una decepción por parte del Sr. P., nos conocemos desde hace muchos años, sabéis que siempre os he dicho que yo si tenía
que decir que sí, os decía que sí, pero si tenía que deciros que no, os iba a decir
que no, tengo muy claro que como Alcaldesa de la ciudad, lo que yo os diga, si alguna vez se me pasara por la cabeza engañaros, os voy a encontrar cada día en la
calle o en Bellvitge o en cualquier rincón de la ciudad, por tanto, ni es mi estilo, ni lo
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he hecho nunca, ni así lo han hecho, al menos conscientemente, ninguno de los
miembros de este gobierno.
El Sr. Belver lo ha dicho y, en fin, así me consta, posiblemente hubo un mal entendido, una mala explicación, por parte de él o por parte de cualquiera de las personas que forman parte de nuestro equipo, evidentemente yo también como Alcaldesa asumo esa responsabilidad, pero también asumimos que ese compromiso pactado con ustedes, se va a corregir y así se va a concretar en el Plan que definitivamente se apruebe y que se ejecute por parte de este Ayuntamiento.
Sólo también advertir, con cariño, a todos, que si queremos arreglarlo todo de una
vez, lo vamos a complicar más, es decir, complicar un proyecto tan importante como este, con el cubrimiento de las vías del…o el soterramiento de las vías del tren,
que en sí mismo es un tema suficientemente complicado y que ya sabemos que
todos estamos luchando delante del Ministerio de Fomento, para que ese proyecto
se ejecute lo antes posible, pues todavía es complicar más, añadir más complicación a un proyecto o a dos proyectos, que en sí mismos tienen, pues una complejidad extrema.
Creo que podemos, en fin, conjugar los dos proyectos para que puedan trabajarse
en paralelo, ojalá coincidan en el tiempo y ojalá el Ministerio de Fomento, de aquí a
breves semanas, pueda anunciar que esas obras empieza su licitación y que por fin
se pueden ejecutar, que nadie sufra, porque si eso sucede, el proyecto que se está
en estos momentos trabajando por parte de la Generalitat de Cataluña, contempla
perfectamente la conexión de la Gran Vía con el futuro soterramiento de las vías del
tren. Está todo planificado y pensado, en estos momentos tenemos que superar
una barrera física que son las vías del tren que existen hoy, pero también se ha
pensado en un futuro soterramiento y, por tanto, con una pequeña actuación, esa
afectación en la Gran Vía quedaría perfectamente recogida.
Dicho esto, Sr. P., y me refiero a usted, pero me refiero también a toda la Asociación de Vecinos del Barrio de Bellvitge, creo que, a ver, ustedes han pedido la palabra en el Pleno y lógicamente es en el Pleno donde estamos debatiendo, pero creo
que valdría la pena, con más tranquilidad, en una asamblea en el barrio o dónde
ustedes consideren, poder seguir dialogando, hablando, en beneficio de un proyecto que, repito, sin duda beneficia, no al barrio de Bellvitge, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet, y voy más allá, a los ciudadanos y ciudadanas de
Cataluña, porque este no es un proyecto exclusivamente de la ciudad de Hospitalet,
sino que es un proyecto tan importante y es un proyecto de país.
Ahora, Sr. P., le cederé la palabra para que pueda finalizar su intervención, un momento que le pasaremos el micrófono, porque si no, no se grava, y luego la Sra.
Secretaria quiere pasar el Acta tal y como ha sido en el Pleno, lo que no sé es
dónde está…hemos perdido el micrófono, pero enseguida lo recuperamos.
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SR. P. G. (ASSOCIACIÓ VEÏNS BELLVITGE)
Bueno, va esto o no va, sí, ahora va. Tres cosas nada más Sra. Alcaldesa, mire, primeramente deciros a todos que el viernes presentaremos la Asociación de Vecinos,
porque ya lo tenemos hecho, una alegación a ese plan, empezando por ahí. Está ya
prácticamente hecha, la terminaremos de pulir mañana y el viernes se entregará,
bien. Segundo, no estamos en contra, incluso estamos a favor, del soterramiento de
la Gran Vía, y digo solamente eso, soterramiento de la Gran Vía, ojalá empezara
mañana, y no sólo eso, ese trozo, sino todo, pero debido a las vías nada, no se
puede hacer.
Sr. Belver, lo que usted ha dicho no es exactamente lo que el otro día estuvimos
hablando y que llegamos a un acuerdo. Usted, con los miembros de la Generalitat,
inclinando el bolígrafo como ponían, iba exactamente al camino actual del río, ahora
está diciendo acercar los edificios lo máximo posible, no, desde el actual camino del
río hacia el lado de Cal Trabal, el actual, no queremos, que siempre lo hemos dicho,
ni un bloque, ni una torre, ni nada, y el otro día quedamos así. Así es que me sabe
mal que diga usted, lo estamos acercando el máximo, no, no, no, al máximo no, será por el otro lado, porque desde el actual camino hacia Cal Trabal quedamos en
que no iba ni uno.
Lo digo para que públicamente lo sepáis todos, el barrio de Bellvitge, de Hospitalet
y de todo, porque esto afecta a todos, por lo tanto, es lo único que quiero que se
quede bien claro aquí.

SRA. ALCALDESSA
A ver, está claro P., el compromiso, para que nadie se lleve a engaño y que no quede en un acuerdo entre el Sr. Belver y la Asociación de Vecinos, sino que sea una
cuestión conocida por todo el Pleno municipal y por parte de todos los ciudadanos y
ciudadanas de la ciudad, es que este Plan que vamos a trabajar y que se está tramitando a nivel de Generalitat, que conjuntamente con el departament de Territori
así se ha hablado, porque los técnicos han estado presentes con ustedes en las reuniones, es que desde el actual camino del río hacia Cal Trabal, no habrá ningún tipo de edificación ni en el presente, ni en el futuro.
Ese es el compromiso en el que usted quería hacer énfasis, además de presentar
las alegaciones, que las presentarán antes del viernes y que también ha hecho
constar que están a favor del soterramiento de la Gran Vía. Eso creo que queda
clarísimo por su parte, por la nuestra, evidentemente, recogemos y hacemos público, pues esa posición, y evidentemente, en el momento en el que podamos ese
cambio de la línea que usted hacía en el mapa, que le habían explicado, cuando lo
veamos plasmado en el plano claramente, creo que daremos cumplimiento al compromiso que el gobierno municipal y la Generalitat de Catalunya adquirió ante ustedes y ante el barrio de Bellvitge.
¿Quedamos así?
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SR. P. G. (ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BELLVITGE)
Me permite que reparta esto a los grupos políticos.

SRA. ALCALDESSA
Usted reparta lo que quiera. Levantaríamos por tanto o abríamos finalizado con el
punto de participación ciudadana y pasaríamos a las ―mocions dels grups polítics
municipals‖.

Essent les 18.24 hores, abandonen la sessió el Sr. Manuel Brinquis Pérez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya; el Sr. Ivan Nieto
Martínez, regidor del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates; i el Sr. Giménez Márquez, regidor del grup
polític municipal de la Candidatura d‟Unitat Popular-Poble Actiu.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES

En relació amb la moció número 25 presentada pels grups polítics municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i CUP-PA; i la moció número 26
presentada pels grups polítics municipals d‘ICV-EUiA-PIRATES, ERC i CUP-PA; es
produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, abans de donar la paraula, la número 25 la presentarà el Sr. Quirós, la número 26 la Sra. Carballeira, ho dic perquè sobretot el Sr. Quirós que comença i avui
s‘estrena, perquè no esgoti el temps i que li deixi a la seva companya per a la presentació de la següent moció. Sr. Quirós,

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Un moment, si li sembla abans de... perquè qui vulgui sortir, doncs pugui sortir. Molt
bé, quan vulgui Sr. Quirós.
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SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Bona tarda, moltes gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc, és per defensar la moció
de suport al Correllengua 2016, aquesta moció, a més, recull l‘entesa i és una moció conjunta fruit de la bona voluntat i l‘esforç dels diferents grups municipals, per
posar en valor allò que ens uneix i intentar allunyar aquells punts en els quals discrepem.
El Correllengua és una mobilització que es fa en defensa de la llengua i la cultura, i
és la més important que es fa a Catalunya, i és veritat que des de l‘any 1996 se
celebra a diferents indrets a la parla catalana, en el qual s‘impliquen diferents i multitud d‘entitats i col·lectius socials, amb l‘objectiu de reivindicar la plena normalització en l‘ús social de la llengua.
La llengua catalana, com totes les llengües, és un signe inequívoc de la nostra identitat personal i col·lectiva, i un element únic per a la transmissió de la cultura i el
coneixement, és l‘eina més potent i poderosa que tenim per la cohesió social i la
que garanteix la igualtat d‘oportunitats.
I és per això, i així no m‘estendré més i no li robaré temps a la Sra. Carballeira, que
hem de col·laborar en el fet de transmetre i impulsar l‘estudi, el foment i l‘aprenentatge de la llengua i la cultura catalana i defensar els col·lectius que es mobilitzen amb el Correllengua any rere any. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ha estat breu. Sra. Carballeira tampoc cal que esgoti el temps.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo no seré tan breu. Bé, presentem una moció per un protocol per a les agressions
sexistes a les festes majors i a d‘altres esdeveniments de la ciutat, una moció presentada pel grup d‘Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates, Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP-Poble Actiu. Creiem que és
una moció molt important i més que res no volem tornar a tenir notícies com la que
ha sortit avui al diari, d‘una agressió, una multiagressió sexual que ha patit una nena menor d‘edat i creiem que és molt important que les institucions comencin a actuar en aquest àmbit, perquè no podem continuar rebent aquestes notícies i denuncies, dia rere dia. Presento la moció.
En aquest moment la Sra. Carballeira dóna lectura als aspectes essencials de la
moció.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecte al punt 25, la moció en suport del Correllengua 2016, a favor de la moció,
com sempre tot el recolzament a la nostra llengua.
Respecto a la moción 26, la moción por el protocolo contra las agresiones sexistas,
votaré a favor de la moción, por supuesto, pero creo que limitarse a las fiestas mayores y otros acontecimientos es totalmente insuficiente. Queremos que l‘Hospitalet
de Llobregat sea una ciudad libre de agresiones sexistas, pero no sólo en el marco
de las fiestas y otros acontecimientos, sino siempre.
El año pasado en España, se presentaron 7.438 denuncias entre abusos, agresiones y exhibicionismo, y se calcula que se denuncian sólo el 18% de los casos, aproximadamente. Estamos hablando de una tara en nuestra sociedad, una tara que
convierte a las mujeres en víctimas, hacer protocolos, extremar las precauciones y
poner todos los medios para proteger a las mujeres está muy bien, pero creo que el
problema va mucho más allá. Hay que trabajar con los hombres, sin diferencia de
su condición sexual, que somos los causantes del problema, desde las escuelas,
desde los medios de comunicación, desde las administraciones, y dejar de culpabilizar a las mujeres.
Porque ellas no tienen la culpa, ellas no quieren meterse en una discoteca para
recibir mensajes obscenos o tocamientos, ellas no quieren tener que decir 30 veces
no, para que un hombre entienda que quiere decir no, y eso cuando lo entiende,
ellas pueden vestir como quieran, sin necesidad de que nadie las juzgue e ir solas
por la calle si lo desean, sin tener que huir de las zonas oscuras o alejarse de los
portales, ellas quieren participar de las fiestas, sin tenerse que preocupar que alguien las despoje de alguna pieza de ropa o que un grupo de hombres la magreen
en grupo, ella no quiere saber las fantasías sexuales que tu, hombre, te haces
cuando la miras, ni quiere que la persigas por la calle con mirada lasciva y diciéndole barbaridades, ella no tiene la culpa.
Seguramente a nadie le parezca una barbaridad esto último, porque la gran mayoría de las mujeres han tenido que sufrir un episodio de estos en algún momento de
su vida o quizás sufran alguno la mayoría de los días. Nuestras madres, abuelas,
amigas, parejas, hijas, el tiempo pasa y la sociedad no ha cambiado mucho en ese
aspecto, ellas son las que siguen teniendo que demostrar su inocencia, ellas tienen
que explicar porqué no tienen marcas de agresión o porqué vestían ropa tan ajustada.
Es absurdo, ellas no tienen la culpa, la culpa es del hombre, que no ve a una mujer
como un igual, la culpa es del hombre que se cree con derecho de decirle a una
mujer qué tiene que hacer, cómo tiene que vestirse o cómo se tiene que comportar,
la culpa es de una sociedad heteropatriarcal que ya no sólo no lo cambia, sino que
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además se retroalimenta y evoluciona con unos programas de televisión y de radio
que sólo alimentan esos estereotipos e intoxican a nuestros jóvenes.
Este problema requiere, más allá de protocolos y protección, que también, un debate social profundo y un trabajo con los hombres, desde las escuelas, desde las administraciones, un cambio drástico en los medios de comunicación, en los contenidos de algunos programas, incluso en los dibujos animados infantiles. No podemos
tolerar que nuestras calles sigan siendo un medio hostil para la mujer, ya hay grupos de hombres que trabajan desde hace bastante tiempo para este fin.
Y no quisiera finalizar sin ponerlos en valor, colectivos como AHIGE, la Asociación
de Hombres por la Igualdad de Género, un colectivo que muestra lo nocivo que es
el machismo para los hombres e intenta profundizar sobre nuevos modelos de masculinidad, de una forma abierta y participativa, o iniciativas como ―Zero Macho‖, una
iniciativa que nació en Francia persiguiendo este mismo fin y que se está extendiendo al resto del territorio europeo.
Por todo esto, voto a favor, porque veo estas medidas como un principio e invito a
todos a llevar esta reflexión un poco más allá y a trabajar todos juntos para erradicar las agresiones sexistas en nuestro municipio. Muchas gracias.
Essent les 18.33 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Christian Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la Candidatura d‟Unitat Popular-Poble Actiu.

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Convergència vota, es una moció que votem radicalment a favor, radicalment a
favor, perquè estem parlant de persones, homes i dones persones, cap diferència
entre elles, i jo aniria més lluny del títol de la moció de ―Moció per un protocol contra
les agressions sexistes a les festes majors i d‘altres esdeveniments de ciutat‖, si
senzillament no ha d‘haver-hi violència en cap àmbit de la societat, vull dir, això ho
trobo curt i tot, o sigui, el contingut perfecte, però això queda curt, vull dir, fer un
protocol només per unes festes majors, és com si no passés res més i només passés en aquests llocs, no? Jo penso que quan es produeix violència sexista o de
qualsevol tipus, és perquè la societat estem dotats de persones, persones bones o
persones dolentes i, per tant, els protocols contra aquestes persones, contra aquestes agressions sexistes i contra d‘altres tipus d‘agressions, han de ser a nivell de tot
el que forma part de la societat, deixar-ho només per unes festes majors, tal i com
s‘intenta concretar aquí, em sembla encara poc i, per tant, dono un radical vot a
favor d‘aquesta moció.

129

Essent les 18.37 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr. José M.
García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bien, respecto a la moción 25, pues obviamente, como podéis imaginar, el Partido
Popular, que en eso yo creo que nadie tiene duda de lo que va a votar, votará en
contra, votará en contra porque no puede ser de otra manera, porque no estamos
dispuestos a impulsar, ni a fomentar, ninguna iniciativa que promocione activamente la independencia y, por tanto, la vulneración del orden constitucional. Porque
esta propuesta que nos traen aquí de moción conjunta, en la que en el texto inicial
que han quitado, estaba promoviendo claramente la independencia, el cartel que
nos traen, trae una bandera que no es constitucional y que está ligada al proceso
independentista, por tanto, una vez más, se está utilizando la lengua de una manera torticera para promocionar el ―procés‖, bueno, claro, tu lo tienes más grande, pero yo lo traigo completo.
Por eso, nos extraña que otros partidos puedan subscribir anualmente esa iniciativa, porque esta ciudad rechaza mayoritariamente el proceso independentista, por
ello el Ayuntamiento, este Ayuntamiento debe ser consecuente y las resoluciones
que se votan mayoritariamente en este consistorio han sido de rechazo del proceso
y de respeto a la constitución y a las normas, y este cartel está ligado a un proceso
que vulnera nuestras normas comunes de convivencia. Este cartel está ligado a un
proceso que pretende vulnerar nuestro ordenamiento jurídico.
Por tanto, siempre hemos defendido y defenderemos el uso del catalán y del castellano, y estamos a favor del fomento de la lengua catalana, pero no desde la imposición lingüística y tampoco el uso político que se hace de ella.
Respecto a la moción 26, la apoyamos sin lugar a dudas, estamos plenamente o
mayoritariamente de acuerdo con todo lo que se ha expuesto, efectivamente creemos que no sólo en las fiestas, sino que debería ser un protocolo y una actuación
del gobierno municipal para cualquier situación, porque no duden que nos debemos
poner siempre del lado de las víctimas, porque este tipo de agresiones no sólo las
sufren en muchos casos, sino que también tienen que soportar el viacrucis de la
denuncia, que se convierten entonces doblemente en víctimas. Por eso, sin duda,
hay tan pocas denuncias, porque cuesta mucho demostrarlo y culpabilizan muchas
veces a la víctima.
Nosotros estamos a favor plenamente de esta moción y de que se dote a los profesionales de los cuerpos policiales de mayores medios y mayores procedimientos
para llevar a cabo esa atención y, por supuesto, la educación y la concienciación
social. Es cierto que hay estadísticas en las que están aumentando las agresiones y
aumentando las denuncias, debemos concienciar sobre todo a la juventud y el cambio de actitud de nuestra sociedad, es muy importante y, por tanto, lo subscribimos
plenamente.
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Essent les 18.40 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver, la moción 25 del apoyo al ―Correllengua 2016‖, yo también tengo el
cartel, pero más grande, más grande para que se vea mejor, está claro, está claro
lo que indica este cartel, por eso nos extrañan muchas cosas.
En julio, los grupos municipales recibimos un email de CAL de Hospitalet, una propuesta de moción de apoyo al ―Correllengua 2016‖, en esta propuesta se afirmaban
cosas como: ―Atès el desig de una majoria del poble català, d‘assolir l‘estat propi…‖
Bueno, escuchen, esto de una mayoría lo dicen ustedes, lo dicen ustedes, que yo
sepa no hay una mayoría, estamos hablando de un 47 y pico por ciento, por lo tanto, arrogarse también en la mayoría, me parece que no es correcto.
Pero en cualquier caso, ya nos indica esto algo que va mucho más allá de la lengua, esto, claro, el PSC lo ha quitado del texto final que ha presentado, pero sólo es
una forma de cerrar los ojos ante una realidad, está apoyando una entidad que
abiertamente politiza la lengua, señores del PSC ténganlo en cuenta, por mucho
que quieran hacer ustedes corta y pega y quitar cosas de la moción que les mandaron, al final están apoyando eso, lo cual ya es malo de por sí, para vincularla además a un ideología que es el independentismo, que se supone que el PSC está en
contra, por lo menos aquí, pero no lo sabemos, porque unos días se levantan independentistas y otros días no, o sea que a ver cómo acaba esto, porque no lo sabemos, no lo tenemos claro, unos días estamos ahí y no sabemos si entramos o salimos.
Miren, como decían antes, la muestra más evidente de lo que estoy diciendo es el
cartel dónde se ven ahí las esteladas, yo para indicar la lengua, no hay que meter
las esteladas de por medio, la lengua propia de todos los catalanes, se pueden apreciar ahí, como digo, dos esteladas. Este solo hecho ya basta para votar en contra de la moción, porque se ve que va mucho más allá de lo que se pretende. Mire,
nosotros estamos a favor de la difusión y uso y el conocimiento de la lengua catalana, por supuesto, como de la lengua castellana, porque nosotros reconocemos y
ponemos en valor el carácter bilingüe de la sociedad catalana, y que las instituciones deberían reflejar obviamente. Esta moción lo que hace es reclamar el monolingüismo en una Cataluña al aspirar a ―assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra
ciutat i en l‘element d‘integració de les persones nouvingudes‖. Fíjense ¿no?
Para Ciudadanos, la normalización lingüística en Cataluña representa asumir y respetar la realidad bilingüe de la sociedad catalana, miren, la normalidad en Cataluña
es el desdén con el que se trata la lengua de la mayoría de los catalanes, también
es la lengua propia de Cataluña. Miren, reivindicar bilingüismo, es reivindicar convivencia y nosotros lo que queremos es convivencia, politizar la lengua enfrentándola
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al castellano, que también es lengua propia de Cataluña, nos parece un mal ejercicio, y ese mal ejercicio obedece a lo que obedece, a lo que hay detrás de esto, a
nosotros nos gustaría poder apoyar eso, pero vemos lo que hay detrás, los intereses que esto tiene internamente en esta moción e incluso en lo que se está proponiendo.
Por eso, nos vemos obligados a votar que no, aunque nos gustaría votar que sí, si
no hubieran esos intereses detrás de esto, la lengua catalana es nuestra lengua
propia, nunca renegaremos de ellas, y estamos de acuerdo en que hay que defenderla, pero no en contra de otra lengua, y esto es lo que se está pretendiendo muchas veces con estas acciones. Por lo tanto, votaremos que no, después de estas
reflexiones.
En cuanto a la moción 26, estamos absolutamente de acuerdo y además agradecemos y valoramos positivamente las iniciativas dirigidas a prevenir la violencia machista y garantizar los derechos de las víctimas. Pero sí queremos advertirles una
cosa, al margen de lo que se ha dicho aquí, que tiene que ser mucho más amplio,
pero en cualquier caso, vale la pena que se hable de que en estos eventos suelen
ocurrir esas cosas y que hay que tener mucho cuidado.
Mire, nosotros presentamos una moción, claro, se habla de hacer un protocolo y
quiero recordaros aquí, para vergüenza de algunos, tómenselo como quieran, que
nosotros ya quisimos aprobar un protocolo por algo parecido y el PSC votó en contra, con sus socios de gobierno, no diremos la palabra que molesta, diremos sus socios, ―Instar a la concejalía de educación y cultura de este Ayuntamiento a que inste
a los trámites oportunos para crear el Consell Educatiu, etc, de un protocolo‖ y ustedes ahora quieren que se haga un protocolo, tengan cuidado con esto porque,
oiga, si atendemos a la votación que hicieron, ahora esto se quedaría igual, porque
estamos hablando de un protocolo.
Pero en cualquier caso, de verdad que estamos muy satisfechos con que se vaya
tomando conciencia, que se haga pedagogía, se ha dicho suficientemente en este
Pleno porqué se tenía que ampliar, yo estoy de acuerdo con los intervinientes anteriores, y nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a vota a favor. Gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Gracias Sr. García, le agradezco muy efusivamente su preocupación por el PSC.
Tiene la palabra la Sra. Sariñena.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
A ver, buenas tardes, yo me posicionaré en la moción presentada por la señora
regidora Julia, el PSC, como no podía ser de otra manera, votará a favor de esta
moción, está de acuerdo con toda la argumentación que se ha dado por parte de la
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compañera de este Ayuntamiento y otros compañeros que también han hablado
representando a sus grupos políticos. Y digo que votaremos a favor porque como
no puede ser de otra manera, dentro del Partido Socialista, en el ADN están las políticas contra la violencia de género, por eso es muy importante el hecho de que
esta moción llegue al Pleno y poderla defender y poder decir todo lo que se está
haciendo al respecto.
También a veces hacemos muchas cosas y no somos capaces de explicarlo a toda
la ciudadanía, hay que decir las cosas como son, por temas que han salido hoy
justamente en las intervenciones que me han precedido. Este año se está celebrando el 30 aniversario del Centro de Atención a la ―Dona‖, antes decía el compañero
David que es novel en este Pleno, yo en esta materia llevo cinco meses, pero realmente es un tema apasionante, un tema, lo que decimos, que forma parte de nuestro ADN, y puedo decir que este Ayuntamiento lleva muchos años trabajando en todo lo que son las políticas de igualdad y en los temas que son dirigidos más a la
violencia de género. Como decía antes, llevamos 30 años trabajando en esta materia, estamos celebrando ese 30 aniversario, y la verdad es que yo creo que es fundamental también poner en valor todo lo que se está haciendo desde este Centro
de Atención a la Dona.
Se están haciendo, como decíais antes y forman parte también de los acuerdos de
la moción, se están haciendo acciones dirigidas a la prevención, se están haciendo
tratamientos a la violencia de género, desde una intervención asistencial y propuestas de actuación para la sensibilización e incluso se está trabajando muy directamente con las diferentes escuelas de la ciudad. Y todo ello amparado, que es un tema que me gustaría ahora enmarcar, porque a veces, es lo que decía, se hacen
cosas y a lo mejor no somos capaces de explicarlas, este Ayuntamiento tiene un
protocolo de actuación ante estas situaciones, un protocolo de actuación aprobado
en el año 2005, un protocolo de actuación que llevó un año trabajando diferentes áreas y diferentes agentes que están implicados en la actuación directa de este tipo
de hechos y sucesos.
Con lo cual tengo que decir, para la gente que decía que a lo mejor esta moción
podía parecer un poco, incluso tímida, que sepáis que desde el 2005 tenemos un
protocolo de actuación en este tema, de actuaciones contra la violencia de género.
Con lo cual, qué es lo que me lleva a mí a pensar, y a todo el equipo de gobierno,
cuando trabajamos esta moción, que a lo mejor lo importante sería que, a través de
la ―Mesa Sectorial de la Dona‖, que ahora en breve se volverá otra vez a activar,
este tema llevarlo a esa mesa de trabajo y poderlo hacer de una manera mucho
más abierta a entidades que forman partes de las comisiones de fiestas y de otras
entidades sociales y culturales de la ciudad, porque hablamos no sólo de fiestas
mayores, sino también de otros eventos multitudinarios que se puedan dar en la
ciudad, pues llevar a esa mesa de trabajo, de la mesa que se constituirá ahora, este
tema para hacer, eso, un poco eco de todo lo que se está haciendo.
Se pueden tomas muchas actuaciones, desde que se puede imprimir este protocolo
y hacerlo partícipe a todas las comisiones de fiestas y a todos los territorios, se
puede también hacer la lectura de un manifiesto en todas las fiestas mayores, que
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deje constancia de este hecho, con lo cual yo lo que diría, lo que propondría, estando de acuerdo con esta moción, es llevar a esa mesa de trabajo y empezar a hacer
un poco partícipe a toda la ciudadanía y a agentes implicados en estos hechos concretos que recoge la moción, de los temas que se están llevando a cabo y de todo
el trabajo que hay detrás. Gracias.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Molt ràpidament, per respondre al Sr. Martín Hermosín i al Sr. García, nosaltres,
com a PSC, estem aprovant i votant una moció que és la que recull aquest text, no
l‘activitat que després o les banderes que alguns defensen i no som sospitosos de
defensar-les, per la qual cosa jo crec que és important que ens centrem en la moció
i que algunes de les coses que vostè ha llegit, Sr. García, no les recull aquesta moció, perquè és un text que va enviar la CAL, però que estan fora de la moció i és
important que ens cenyim a la moció.
He començat dient a la meva intervenció primera, que aquesta moció era fruit del
consens i de l‘esforç dels diferents grups municipals, per arribar a un acord i posar
en comú allò que ens uneix i que és la defensa de la llengua des de moltes vessants com a eina de cohesió i intentar allunyar de nosaltres o del debat, allò que
ens separa i que és molt divers i que és evident que nosaltres no defensem igual
que defensen d‘altres grups municipals. Jo crec que aquest és el veritable repte que
tenim i el dia que el PP ―no nos sorprenda votando a favor, pues seguramente será
una gran sorpresa que defienda la lengua como herramienta de cohesión.‖
Només dir això, que és molt important posar en valor el que ens uneix i no allò que
ens separa, gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, aniré ràpid que li cediré el temps al Christian, al company. Com ha comentat la
Sra. Sariñena, ja n‘hi ha un protocol a la ciutat, per això nosaltres l‘hem acotat a la
festa, perquè són espais on és més propici que es donin aquestes situacions, però
òbviament s‘ha de defensar a tots els àmbits de la vida i, pel que comentaven, ens
agradaria a nosaltres també no fer servir protocols i que la sensibilització serveixi
perquè no passin aquestes coses, però de moment, com que passen, hem d‘establir protocols. Només aclarir aquestes dues coses.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A mi m‘agradaria, perdó, ens agradaria afegir algun petit paràgraf dels articles publicats aquests dies, no ens donarà temps, a la premsa, que els recomanem, sobre agressions sexuals patides i relatades en primera persona, per la regidora de la CUP
Capgirem Barcelona, la Maria Rovira i la directora de la revista Treball, la J. B., un
d‘ells es diu: ―Juntes farem nostra la nit‖, i relata una mica l‘agressió sexual patida
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aquests dies per la regidora de Barcelona, i per acabar, simplement, acaba el text
dient: ―Sovint l‘únic discurs envers les agressions socials és el de la por. Si caminem per un carrer fosc de matinada ja sabem a què ens exposem, hem de viure
espantades, com si de nit els carrers fossin només territori dels homes. Però és aquesta manca d‘informació, aquesta indefensió buscada, aquesta falta de capacitació de qui pensa la seguretat als carrers i de qui l‘executa, el que ens fa vulnerables
a les agressions. Agressions que, cal recordar, són conductes patriarcals normals
portades totalment a l‘extrem.‖
L‘altre text també de la J. B., que explica també, relata l‘agressió patida, acaba dient: ―Tot el discurs feminista, totes les eines que em pensava que tenia, es van esmicolar en qüestió de segons. Recordo l‘angoixa de pensar que encara era allà.
Recordo la por que tornés. Recordo que no vaig poder tornar a tancar els ulls, arraulida al llit. Recordo no tenir forces per fer-lo fora d‘aquella casa, que tampoc no
era la meva. L‘endemà, encara en xoc, recordo explicar-ho a la meva amiga, mig
avergonyida –jo– pel que havia passat. El van fer fora de casa i crec que no el van
tornar a veure mai més.‖
I per últim, també ens agradaria compartir una part curta de l‘article d‘en S. P., també molt recomanable, publicat al diari digital Sentit Crític, que es diu: ―Carta als homes: som masclistes, però canviem-ho ja!‖. ―Sóc masclista quan sento un acudit o
una brometa masclista dels col·legues fent una cervesa i dibuixo un mig somriure
(de vegades, fins i tot un somriure sencer). Sóc masclista quan un cotxe em fa una
mala jugada i intento avançar-lo per veure si és una dona o un home. Sóc masclista
quan en un sopar o un dinar familiar veig que les dones s‘aixequen a retirar plats i
tinc un atac de mandra i em quedo xerrant (amb els homes). Sóc masclista quan
vull tenir fills i no penso ni un segon en com això afectarà la meva carrera professional. Contribueixo al masclisme quan veig un comportament, mirada o comentari
masclista al metro, al bar o a la feina, i miro cap a una altra banda com si no veiés
res. Heu dit o heu pensat que una noia era una puta, una ―zorra‖, una escalfabraguetes? Heu fet alguna brometa masclista només per riure una mica, no? Heu intentat impressionar els amics explicant detalls sobre com lligueu a la discoteca? Us
heu cabrejat amb una noia perquè va preferir no anar-se‘n al llit amb vosaltres aquell dia de borratxera? Ets pare d‘una nena i has dit algun cop: ―No la penso deixar
sortir de casa quan tingui 16 anys, perquè ja sé com som els ‗tios'‖? Hem de trencar
la cadena del masclisme. De la brometa masclista fins a la publicitat sexista. D‘intentar fotre mà a les noies malgrat que ens diguin mil cops que ‗no‘ fins a la violació.‖ Gràcies.

A continuació el President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, obre un
segon torn d‟intervencions dels grups polítics municipals que ho desitgin.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Mire, Sr. Quirós, lo que ustedes han votado, lo dice muy claramente: ―suport al Correllengua‖, el Correllengua és això, y yo no sé donde ven los elementos de cohe-

135

sión social, juntamente con la lengua, más bien de división, por tanto, nosotros
cuando haya propuestas de cohesión las votaremos a favor, pero cuando haya propuestas de división, nunca. Y eso lo tenemos muy claro, ustedes a lo mejor no, pero
nosotros lo tenemos muy claro, por eso no votamos, no podemos votar esta propuesta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, usted Sr. Quirós, evidentemente, yo siento mucho que ustedes no quieran
reconocer ampliamente, lo que hacen me parece bien, está en su derecho de hacerlo, o sea, no hay una crítica aquí porque ustedes no tengan legitimidad para
hacerlo, pero en cualquier caso, sepan lo que apoyan, aquí se dice que ustedes
dan: ―donar suport a les entitats‖, a ver, las entidades son la CAL, OMNIUN, etc, o
sea, claro, que son los que hacen este cartel, los que aquí ponen esto y bien grande, si dan soporte a eso, están dando soporte también a lo que he dicho antes,
atendiendo al deseo de una gran mayoría del ―poble català‖ de llegar al estado propio, o sea, eso es lo que están diciendo estas entidades, por lo tanto, y eso lo mezclan con la lengua, obviamente, porque ese es el email que nosotros recibimos
donde decían eso y ustedes lo recibieron como yo.
Y tengo que felicitar de nuevo al Sr. Fran Belver, que es un hombre que ha sabido
llevar el agua a su molino y ha convencido a los pata negra para que al final descafeínen la moción, porque yo vi cuatro mociones aquí, usted es una persona que, evidentemente, tiene un arte especial en convencer a los grupos, yo le felicito en que
al final vengan y los lleve usted a su…, o sea, esa moción es la que ustedes presentaban y han quitado algunas cosas con el corta y pega, por lo tanto, le felicito, lo
que pasa es que me sabe mal que al final no sean de pata negra, hay que ser de
pata negra de verdad, no de un pueblo de al lado de Bilbao, eso lo critico, si ustedes dicen eso, díganlo ampliamente, no hagan ustedes lo que han hecho aquí con
la moción, que le han quitado por el camino un montón de cosas, gracias al buen
arte y consideración del Sr. Fran Belver, que es un arte, tiene un arte para esto terrible, no es la primera vez que lo veo.
En cualquier caso, señores del PSC, no les duela prendas reconocerlo, están apoyando ustedes entidades que lo que quieren es que al final, a través de la lengua y
todo este lío, pues hombre, llegar a ―assolir‖, pues la independencia del ―poble català‖, oigan, reconózcanlo, que no pasa nada, no pasa nada, si pueden hacerlo. Por
lo tanto, al pan, pan y al vino, vino, señores, eso es lo que hay y eso es lo que ustedes han apoyado.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, intentaré acabar ràpidament el que estava llegint abans. ―Hem de trencar. No us
poseu així. Només era una broma! No cal ser tan dramàtics‖. Posem l‘automàtic
quan fem aquestes afirmacions. Tenim una gran capacitat negadora, però tot l‘engranatge forma part d‘una cadena de masclismes. Ara sóc més conscient que les
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dones, sobretot mares, no poden gaudir, descansar i relaxar-se durant les vacances
com nosaltres. Sóc més conscient que el gènere, segons la majoria d‘estudis o d‘informes, pot marcar el rendiment escolar. Sóc més conscient que transformar el cos
de la dona en un objecte a la publicitat, al cinema o als mitjans de comunicació, és
d‘una violència simbòlica ferotge.
Els homes tenim privilegis que ni ens adonem que són privilegis. Formo part, sense
haver-ho triat, d‘un bon grapat de col·lectius privilegiats: sóc home, sí, però també
sóc blanc, heterosexual, adult-jove, sense discapacitats i visc en un entorn urbà del
món occidental. Quan surto guanyant o crec que em mereixo aquestes posicions de
privilegi o ni tan sols m‘adono que les tinc. I tan dramàtica i equivocada és una perspectiva com l‘altra. I qualsevol de les dues ens impedirà fer una cosa que és absolutament necessària i urgent: deixar d‘abusar de la nostra posició de superioritat‖.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, el bilingüisme és parlar dues llengües, ―es hablar dos lenguas‖, els que parlem el
català segurament no tenim cap problema en parlar el castellà, i moltes vegades això no passa a l‘inrevés. Segurament els que entenem les dues llengües no tenim
cap problema en parlar-les, en entendre-les i utilitzar-les sempre que convingui. I tenim molt clar que si el català el defensem, el defensem per molts motius, creure que
només els independentistes defensen el català, és viure en un altre món.
O quan parlem que les majories de la gent, aquest cap de setmana el 47% de vots,
en el Partit Popular li donaven una majoria i tothom s‘omple d‘aquesta majoria, a
Catalunya el 47% de vots de Junts pel Sí també li donaven una majoria, per tant,
quan parlem, parlem amb propietat, en català o en castellà.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Ja hem acabat, passem a la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Essent les 19.04 hores, s‟incorporen a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, Alcaldessa-Presidenta i el Sr. Manuel Brinquis Pérez, regidor del grup polític municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25 i 26; adoptant-se els
següents acords:
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PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i CUP-PA
MOCIÓ 25.-

EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2016.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7
vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo
Martín González i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atesa la necessitat d‘assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l‘element d‘integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010,
que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fo-naments del nostre sistema educatiu.
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d‘ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general
Atesa la voluntat de la Coordinadora d‘Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi
Per tot l‘anterior, els grups polítics municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES,
ERC, CiU i CUP-PA proposen al Ple de l‘Ajuntament l‘adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l‘ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
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SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar l‘ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d‘aquesta corporació.
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l‘apropiació i l‘ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.- Donar trasllat d‘aquest acord a la Coordinadora d‘Associacions per la
Llengua Catalana (CAL) i a les entitats membres del Consell de Ciutat.

ICV-EUiA-PIRATES, ERC i CUP-PA
MOCIÓ 26.- PER UN PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES A
LES FESTES MAJORS I ALTRES ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El sexisme està present a tots els racons de la societat heteropatriarcal, i les festes
majors són un espai més d‘expressió. Les violències sexuals són una de les formes
de violència masclista i es manifesten de diverses maneres i en diferents àmbits de
la vida de les dones. Les violències sexuals es produeixen en els àmbits simbòlic,
de la parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents manifestacions. El
concepte de ―violències sexuals‖ pretén englobar la diversitat de causes, de manifestacions, de conseqüències que se‘n deriven i del seu abordatge. Les agressions
sexistes i l‘assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, amb el vist i plau o ignorància de bona part de la població, doncs estan naturalitzades i acceptades fins a cert grau, existint uns barems simbòlics de gravetat,
posats en dubte segons l‘experiència de l‘agredida.
El sistema heteropatriarcal socialitza als homes des del rol del poder, la dominància
i l‘agressivitat, i reserva per a les dones el lloc de vulnerades, submises i pacients.
D‘aquí es deriven infinitat d‘actituds masclistes i agressions sexistes, de vegades
subtils per estar normalitzades dins de les formes de socialització acceptades, i de
vegades evidents per una certa evolució de la societat. Ser dona durant una festa
major, un moment per gaudir i compartir, pot significar rebre comentaris ofensius i
degradants per part d‘un home; floretes (―piropos‖) no desitjats, insults, mirades
persecutòries cosificadores, tocaments no desitjats, agressions físiques… una variabilitat molt gran d‘actituds que violenten i vulneren la integritat física, emocional i
mental de l‘agredida. Cal remarcar que una agressió és quan algú se sent agredit/da: cadascú té els seus límits, que són variables en funció de les vivències de
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cada persona, i no és legítim qüestionar els límits de l‘altre.
La comprensió d‘aquestes violències és fonamental per executar mesures de prevenció i abordatge que combatin els estereotips de gènere i que promoguin un nou
plantejament de les relacions afectives. D‘aquesta manera, elements com el consum d‘alcohol, l‘aforament massiu d‘alguns esdeveniments, la desresponsabilització
que els individus poden experimentar dins el grup o unes actituds considerades
falsament com a permissives per part de les dones, de cap manera poden ser elements per justificar les diferents formes de violències sexuals. Cal entendre les violències sexuals com una forma de violència masclista és a dir, una greu vulneració
dels drets de les dones i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena
ciutadania, l‘autonomia i la llibertat. Les mesures per prevenir i abordar les agressions masclistes han de partir de la premissa que es tracta d‘una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d‘unes relacions de poder desiguals
entre dones i homes.
Les dades demostren que es tracta d‘un problema encara àmpliament present i estès. Concretament, l‘Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure
que l‘any passat a Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades. Les dades
també demostren que el 80% dels autors de les agressions sexuals formen part de
l‘entorn de la víctima (parelles, exparelles, familiars o amistats). A Catalunya, es denuncia una agressió sexual cada 13 hores, i es considera que només un 17.7% de
les víctimes d‘agressions denuncien.
Atès que l‘article 41.3 de l‘Estatut d‘Autonomia de Catalunya estableix que ―les polítiques públiques han de garantir que s‘afrontin de manera integral totes les formes
de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori‖.
Atès que la llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista estableix a l‘article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una
forma de violència masclista que ―comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no
consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de
violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la
menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu‖.
Volem que L‘Hospitalet de Llobregat sigui una ciutat lliure d‘agressions sexistes durant els dies de festa major i d‘altres esdeveniments festius de la ciutat, i volem
unes festes populars que generin el camí cap a una societat més lliure i igualitària.
Han de ser un espai segur i una font de gaudi per a tota persona que vulgui participar en elles, on les drogues, el desfogament i cert descontrol mai haurien de ser
motiu ni excusa per a permetre cap tipus d‘agressió.
L‘Ajuntament, com a organitzador de bona part de les festes majors, i com a institució primera responsable del benestar de la població, té la responsabilitat d‘assegurar que les dones gaudeixin d‘unes festes segures i lliures d‘agressions sexistes.
I en aquesta línia volem desenvolupar polítiques públiques que generin transformacions.
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És per això que el nostre objectiu principal és aconseguir la implicació de totes les
persones per fer una reflexió profunda sobre la violència contra les dones en festes
i treballar conjuntament en l‘elaboració d‘un Protocol contra les agressions sexistes
a les festes majors de L‘Hospitalet de Llobregat, adaptat a la realitat de les festes,
que es traslladi en la creació de mecanismes de prevenció i denúncia de les agressions sexistes, i d‘acompanyament a les dones agredides, evitant la impunitat dels
agressors i assegurant la protecció de les agredides.
Existeixen exemples ja duts a terme a poblacions veïnes com Barcelona: les festes
de barri de Poblesec i les del barri de Gràcia ja han aplicat protocols, responsabilitzant-se del que passa als esdeveniments festius més enllà de l‘organització de les
activitats. També trobem exemples a l‘Ajuntament de Burlada i a Barañáin (Navarra), entre d‘altres.
La construcció col•lectiva d‘un Protocol de forma participativa, on totes les entitats,
agents i espais de festa estiguessin implicats, asseguraria l‘eficàcia del mateix i generaria un procés pedagògic transformador, sumant esforços reals a la lluita contra
el sistema heteropatriarcal, per una ciutat lliure de sexisme.
A l'Hospitalet de Llobregat també trobem exemples d'aplicació d'aquests protocols
davant les agressions sexistes a les Festes Majors de Centre i de Bellvitge. Aquest
protocols -que seguien el model i inspiració que durant anys s'ha aplicat a les festes
alternatives de Cornellà- son la prova de que la gent al carrer està avançant més
ràpid que les institucions en aquest camí de dir prou al masclisme als nostres entorns més propers. Per això, proposem que col•lectius locals, amb experiència a la
posada en marxa de aquestes mesures de prevenció i visibilització de la violència
masclista als ambients d'oci i/o festius participin activament de l'elaboració d'aquest
protocol.
Per tot això els grups municipals ICV-EUIA-PIRATES-E, ERC i CUP-PA proposen al
Ple de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat l‘aprovació dels següents acords:
PRIMER.- Refermar la condemna de l‘Ajuntament a totes les formes de violències
sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
SEGON.- Refermar el compromís de l‘Ajuntament per continuar atenent les dones
en situació de violència sexual pels serveis especialitzats en violència masclista municipals.
TERCER.- Elaborar, o bé enmarcar i diferenciar dins el Pla d‘actuació integral de
prevenció i tractament de la violència contra les dones a la ciutat de L‘Hospitalet, un
Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i esdeveniments festius
de forma participativa, implicant a totes les entitats, els agents involucrats i els espais dels esdeveniments que es desenvolupen a la ciutat, i que inclogui formació
interna per a l'Administració Pública i les entitats i agents implicats, campanyes de
difusió i sensibilització, eines de prevenció i denúncia de les agressions, i d‘acompanyament a les dones agredides. Tot establint un calendari de treball a tal efecte i
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amb la intenció d‘arribar a la seva aplicació al 2017.
QUART.- Dur a terme campanyes específiques de sensibilització, prevenció i de
denúncia de qualsevol mena de violència masclista durant les Festes de primavera i
les festes majors dels diferents barris de la ciutat.
CINQUÈ.- Impulsar accions de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència
masclista i que fomentin l‘empoderament de les dones.
SISÈ.- Traslladar aquest acord a les comissions de festes, al conjunt d'entitats socials, veïnals, juvenils i de dones de la ciutat, al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a l‘Institut Català de les Dones, a la Diputació de Barcelona i al Consell
Nacional de Dones de Catalunya, així com als comerços de la ciutat, i especialment
aquells implicats en el desenvolupament de grans esdeveniments festius a la ciutat.
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 27, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Graells, per a la presentació.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Bé, la lògica d‘aquesta moció, perquè s‘entengui perfectament, és que, en primer
lloc, els resultats educatius dels nostres alumnes i Hospitalet no és una excepció, al
finalitzar la secundaria obligatòria és molt similar, podríem reconèixer un xic per
sota de la mitjana de la Unió Europea, però en general podríem parlar d‘uns resultats molt similars. En canvi, el nostre gran dèficit del sistema educatiu, és que quan
veiem els alumnes que es graduen o els alumnes que cursen ensenyament postobligatori, titulen en ensenyaments postobligatoris bé siguin de formació professional o de batxillerat, estan molt per sota, uns vint punts per sota d‘altres països com
Alemanya, per exemple.
Aleshores això té a veure amb un altre atès que entenem que les principals causes
d‘abandonament escolar és precisament la rigidesa del nostre sistema educatiu.
Sovint es diu que el nostre sistema educatiu regala els aprovats i en canvi és el
contrari, tanca molt més la porta a aquells alumnes que tenen dificultats o que no
tenen, diríem, assolits els objectius bàsics o les competències bàsiques de l‘etapa.
A sobre, la solució que es planteja amb la LOMCE és encara més rigidesa, més
portes tancades, més revalides, etc, i això no farà més que allunyar-nos de l‘objectiu de la Unió Europea d‘avançar cap a majors indicadors d‘índex de percentatge
d‘alumnes que tenen algun estudi postobligatori.
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L‘avaluació és una avaluació molt rígida, el graduat en l‘ESO obre o tanca la porta,
―o todo o nada‖, hi ha l‘imaginari col·lectiu del professorat que un alumne que s‘ha
de graduar és aquell alumne que està pensat per anar a la universitat i no per anar
a la formació professional. I, per tant, això ens determina que cada any tinguem,
doncs centenars d‘alumnes en el cas de l'Hospitalet, que acaben l‘ESO, que no graduen, simplement el que tenen és un no i res més, ni cap certificat de competències
que els hi permetés continuar estudiant, adaptat a les seves necessitats, no estic
dient que se‘ls hi regali el graduat, sinó que el graduat hauria de ser molt més flexible, i certificar competències i orientar l‘alumne cap a la seva formació.
A més a més, els famosos recursos de segona oportunitat, li diem segona oportunitat, potser el nom seria un altre, però ara és comú aquest terme, que va des de l‘oferta que fan les escoles d‘adults per treure‘s el graduat a aquest alumnes que no
se l‘han tret o la formació bàsica o la formació professional inicial o els programes
de transició al treball o tota l‘oferta que fa la formació ocupacional a diferents nivells,
engloba, doncs una amalgama de propostes desordenades, en general parlo, no a
l'Hospitalet, sinó també arreu de Catalunya i d‘Espanya, que no donen resposta, evidentment, a aquesta necessitat d‘aquests alumnes que en l‘època de la gran bonança econòmica, doncs molts van marxar i van deixar d‘estudiar abans d‘hora,
perquè tenien feina, ara ni tenen feina, ni tenen estudis.
Per tant, a partir d‘aquí, nosaltres, tot i que l‘Ajuntament ha fet un esforç important
tant des de l‘àrea de Promoció Econòmica, com des de l‘àrea d‘Educació, en garantir una oferta suficient, no suficient, però el màxim possible, de programes de formació ocupacional, de PTT, de PFI, aquesta és insuficient. Hem de celebrar la recent inauguració de l‘Escola de Segona Oportunitat del Repartidor, que també és
una experiència pilot i una experiència novedosa i que suma, encara que de manera insuficient, en el que hauria de ser una resposta a aquest jovent.
Per tant, a partir d‘aquí, el que demanem és la retirada de la LOMCE, ja l‘hem demanat en vàries ocasions per diferents motius, per tal que generi un consens educatiu que permeti el disseny d‘un sistema de qualitat, inclusiu i flexible, que doni oportunitats a tots els alumnes i implanti un sistema d‘avaluació, això és important,
que certifiqui per competències i orienti a tots els alumnes sense excepció, en la seva continuïtat en la formació, no podem trencar, hem de garantir la continuïtat en la
formació d‘aquests alumnes.
Que el govern de l‘Estat i de la Generalitat acordin els canvis normatius necessaris
per simplificar, promoure i incentivar l‘accés al sistema de certificacions de competències professionals dels joves i adults, que han adquirit la seva professionalitat a
través de l‘experiència laboral.
I tercer, que el govern de l‘Estat transfereixi més recursos al govern, aquests han
estat retallats brutalment en els darrers anys, per universalitzar els Programes de
Formació Inicial a la nostra ciutat, adreçats al conjunt dels joves sense graduació i,
especialment, als alumnes amb necessitats educatives especials.
En definitiva, el que diem, corregim aquells elements del sistema educatiu per evitar
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que aquests alumnes arribin on arriben, però al mateix temps, si arriben on arriben,
tinguem una resposta adequada a través d‘una formació professional de segona oportunitat, perquè ens entenguem, i aquest seria el plantejament.

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

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

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Des del grup municipal CUP-Poble Actiu, votarem per separat els acords proposats
a la moció presentada pel PSC. En relació al primer acord, el votarem a favor, ens
agradaria també que el PSC hagués inclòs al redactat d‘aquest acord, la retirada de
la LEC, nosaltres l‘haguéssim inclòs, perquè també exigim la seva retirada immediata, per part del Govern de la Generalitat, ja que les dues lleis són molt semblants
en continguts com la jerarquització, la doble xarxa, la baixa democràcia, etc. Però
sorprenentment no en parla, de totes maneres hi votem a favor.
En relació al segon i al tercer acord, fem la proposta d‘afegir-hi el següent: a la frase
"simplificar, promoure i incentivar l‘accés al sistema de certificacions", nosaltres hi
afegiríem a centres públics, ―...incentivar l'accés a centres públics al sistema de certificacions...‖. I en l‘acord tercer, de la mateixa manera, han de ser organismes oficial i centres...perdó, universalitzar els programes de formació inicial, també a centres
a la nostra ciutat. Afegiríem, creiem que han de ser organismes oficials i centres públics els que realitzin aquests tràmits o certificacions. Demanem un control exhaustiu, perquè no hi existeixi discrecionalitat a l'hora de concedir aquestes acreditacions i totes es regeixin pels mateixos criteris.
Ens agradaria que valoressin la possibilitat d‘incloure en centres públics a les dues,
als dos acords, tant al segon, com en el tercer, i això condicionaria el nostre vot.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència votem a favor de la moció, la moció demana, en realitat el
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títol...

SRA. ALCALDESSA
Hi ha aquesta proposta per part de la CUP-Poble Actiu...

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Pensem que l‘oferta pública ha de ser una oferta prioritària, però no podem negar el
que pugui haver també oferta d‘escola concertada, en aquest cas, i per tant, no ho
podem assumir, no.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Llavors ens abstindrem en el segon i en el tercer... votarem en contra del tercer.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència votem a favor de la moció, tot i que en realitat la moció
demana la retirada de la LOMCE i el títol a vegades no es correspon amb el que votem, potser hauríem d‘afinar més. La moció demana la retirada de la LOMCE i l‘inici
d‘un debat amb la comunitat educativa i nosaltres com a partit estem totalment en
contra de la LOMCE i hem posat sobre la taula a diverses institucions la seva derogació. Els motius pels quals estem en contra són: està feta per anar en contra de la
immersió lingüística de Catalunya, envaeix les competències pròpies en matèria
educativa del nostre país i imposa uns programes que menystenen i no donen prou
valor a la transmissió de la cultura i la història catalanes.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, primer de tot, agrair que podem intervenir per fi en el Ple i ja veiem que presentar mocions conjuntes penalitza i no ens han deixat ni tan sols deu segons per poder manifestar-nos en les mocions presentades.
Respecte d‘aquesta moció, votarem a favor, com Esquerra estem totalment en contra de la LOMCE, és una Llei que precaritza l‘educació, és una Llei que va en contra
també de l‘autonomia de les Comunitats Autònomes en matèria educativa. I també
reclamar aquests recursos de l‘Estat, aquestes retallades que han hagut aquests
darrers anys, que intentem revertir, però que ens enfrontem a una limitació permanent de finançament, simplement perquè Catalunya no és capaç de gestionar els
seus propis recursos i per això precisament volem una república, per poder dissenyar la nostra pròpia educació, per prioritzar-la i per disposar dels recursos necessaris perquè els nostres joves es formin i tinguin un millor futur. Moltes gràcies.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bueno, a ver, esta moción la verdad es que la podrían dividir en dos, lo que interesa
a la ciudad y lo que políticamente le interesa al PSC. La parte que interesa a la ciudad, nosotros podemos estar de acuerdo, porque de hecho estamos de acuerdo,
sobretodo estamos de acuerdo en la mejora del sistema de certificación de competencias profesional, ahí es una cosa que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo
en que la LOMCE, pues pueda ser revisable y mejorable, y cualquier punto de consenso que haya en torno a ella y que pueda mejorarla, de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo en el primer punto sobre todo y en la exposición de motivos, por la
enmienda a la totalidad que se le hace, puesto que mezclan unos problemas que
nada tienen que ver tampoco con la LOMCE.
A ver, desde los años 70 se han aprobado seis leyes de educación en España, y el
índice de abandono escolar actualmente es del 28,5, que es el doble de la Unión
Europea, y eso no es culpa de la LOMCE, eso no es culpa de la LOMCE, quitar la
LOMCE no mejora el abandono escolar, de hecho la LOMCE todavía no tenemos
los resultados, se está comenzando a aplicar, no sabemos los resultados. Se están
poniendo los problemas que hay actualmente generados de leyes anteriores a la
LOMCE, cuando la LOMCE no ha generado esos problemas, más bien soluciona,
puede que no los solucione todos, pero soluciona.
Porque la LOMCE mejora la formación profesional, precisamente se ha basado en
el modelo alemán al que se ha referido antes en su exposición y la LOMCE monta
la formación dual e introduce mayor diversificación en las edades más tempranas,
por tanto, se puede comenzar antes. Lo que otros buscan contra la LOMCE, pues
es volver al sistema que ha estado imperando hasta hace muy poco, que es el homogeneizador y comprensivo que hemos tenido. Lo que habían grupos de estudiantes que iban mucho más despacio de su capacidad y otros los que se estiraban
demasiado y a la primera oportunidad han abandonado, así tenemos el fracaso escolar que tenemos.
Estamos en contra de la retirada de la LOMCE, porque la LOMCE recupera la calidad de la enseñanza y la cultura del esfuerzo, porque no se puede combatir el
abandono escolar con las mismas prácticas que ya nos han llevado, y vosotros, y
ustedes, se empeñan en volver, como he reiterado antes, a las prácticas que ya sabemos que no funcionan, porque las anteriores leyes educativas sólo, única y exclusivamente han hecho ir incrementando la tasa de abandono escolar. Por ello,
pueden argumentar lo que sea, pero de lo que no pueden acusar a la LOMCE es
del abandono escolar que tenemos actualmente, de lo que no pueden acusar a la
LOMCE es de que no haya puesto mejoras a la calidad de la enseñanza, mejoras al
acceso a la formación profesional.
Y se puede mejorar todo mucho más, pues seguramente, pero demonizar una Ley
que precisamente en muchos de los aspectos lo que está haciendo es corregir las
leyes anteriores, me parece todavía precipitado sobretodo y demagógico, sobre
todo cuando aún no tenemos resultado alguno de la LOMCE, y sí de las anteriores
leyes. Por ello, este punto, pues obviamente no lo podemos subscribir.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres votarem a favor, en la mateixa línia que comentava el company Christian,
també incloem la LEC i també ens agradaria incloure els termes de l‘educació pública, entenem la teva resposta i perquè no s‘ha inclòs, igualment votarem a favor.
Per nosaltres l‘educació és un tema fonamental i per això és molt important reivindicar tot el que manca a la nostra ciutat. Entenem que per nosaltres el sistema públic
educatiu ha de garantir una educació pública, democràtica, inclusiva, universal, coeducadora, en català i de qualitat, a totes les etapes de la vida, per això estem
...donem suport a aquesta moció.
No ens quedem només en reivindicar això que estem reivindicant ara, sinó que la
nostra ciutat encara té moltíssimes mancances que tots coneixem, com la Xarxa
Groga reivindica cada dia i lluita cada dia per intentar aconseguir. Com ja sabem
tots, trobem a la ciutat uns centres que segreguen per sexe, com poden ser Xaloc,
Pineda i Avantis, que al curs 2015-2016 es van emportar 5,7 milions d‘euros, mentre tenim al costat col·legis en barracons, com pot ser el Paco Candel, col·legis que
necessiten millores, col·legis que no tenen pati, que no tenen gimnàs, que tenen
mancances als equipaments, a l‘accés.
Llavors, nosaltres donarem suport a aquesta moció, perquè considerem que hem
de continuar en aquesta línia, reivindicant tot el que li manca a la nostra ciutat, però
no ens hem de quedar en això, perquè ens fan falta moltíssimes coses. És una demanda més que es fa a les institucions, per tal d‘aconseguir gaudir del nostre dret a
aquesta educació pública i de qualitat a la nostra ciutat, però votarem a favor i estem d‘acord amb aquesta iniciativa que es proposa des del Partit Socialista.
Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, moción reclamando la creación de más recursos educativos de segunda
oportunidad para los jóvenes de la ciudad, buen título, a ver quién se atreve a votar
en contra sin explicarlo, porque claro, quién no va a querer que haya una segunda
oportunidad para los chicos. Pero quédense tranquilos, quédense tranquilos que
nosotros les vamos a votar a favor por una razón muy sencilla, porque creemos que
está cargada, esta moción, de buena fe, aunque también hay que reconocer que de
cierto postureo, es que esto es lo que nos molesta. En cualquier caso, fíjense, estamos votando en el Pleno municipal, a instancia del PSC, la retirada de una Ley
orgánica, la LOMCE, y partidas de los presupuestos generales del Estado, cuando
no tenemos competencia, esta moción no pasa, por supuesto, de ser un mero ruego a las administraciones competentes, y no pasa nada, esto forma parte del juego
político, por lo tanto, como no puede ser de otra manera, hay que apretar y están
ustedes en su derecho.
Pero miren, es que a veces uno tiene los criterios comparativos, el otro día la Alcaldesa, quizás con un criterio muy legalista y de purismo, no nos dejó que presentáramos una moción, porque decía que estábamos instando y que no se podía instar
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y que tal y que apelaba a que la Secretaria dijera que si la Ley, que si mirando los
puntos y las comas, con un purismo legal que, evidentemente, tendríamos que aplicarlo en todo, porque fíjense que si nosotros decíamos instar y ustedes están diciendo que hagan una retirada, yo creo que, que retiren una Ley tiene una carga
mucho más imperativa que instar. Por lo tanto, a veces uno se da cuenta de que
según convenga somos más puristas o menos depende de quién presente y de
quién sea el que lo haga. En cualquier caso, es una crítica que tengo que hacer,
porque nos sentó muy mal que en otras ocasiones no se ha hecho eso y se hiciera.
Miren, lo que hay que hacer para cambiar estas cosas es que hay que trabajar, que
es lo que hace Ciudadanos, miren, nosotros hicimos un pacto con el PSC, donde se
hablaba de esto, y decíamos, en la página 27 decía, pacto, cuando hicimos aquel
pacto que tanto se criticó y demás ¿no? ustedes recuerdan, y que estaban tan contentos, ahora ya parece que no, ―pacto educativo, constituir una mesa para alcanzar
un pacto social y político por la educación, que en el plazo de seis meses permita la
elaboración de un marco legal consensuado, mientras tanto, fíjense, se paralizará,
con carácter inmediato, el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que aún, obviamente, no han entrado en vigor.‖ O sea, estábamos
trabajando para conseguir eso que ustedes piden hoy que va encaminado hacia esto, como he dicho, cargado de buena fe, lo he dicho al principio, pero también he
dicho que tenía algo de postureo.
Miren, con Ciudadanos luego pactó cien reformas que al mismo tiempo estaban
pactadas con ustedes, también hablábamos de los mismo y en la página 78 decíamos: ―impulsar un pacto nacional por la educación que cuente con el consenso de
las fuerzas políticas de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, con el
objetivo de que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades. En el primer año de gobierno, si lo hubiere, se constituirá una subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que permita la elaboración de
un acuerdo consensuado en el plazo de seis meses.‖ Eso es trabajar para corregir
cuestiones que sabemos que la LOMCE, nosotros también sabemos que no es una
buena Ley. Durante ese plazo y hasta que no se logre un pacto nacional, se congelará el calendario de implantación de la LOMCE en todos los aspectos en los que la
Ley no hubiera entrado en vigor.
Fíjense que estamos de acuerdo en el fondo, pero hemos trabajado para ello, claro,
venir mociones reclamando la creación…pero quién va a decir que no, por el amor
de Dios, pero luego, si te arriesgas, como luego el título que sale que hemos votado
en contra de esto, falangitos, fachas, y todo eso que se suele decir a los que discutimos muchas veces cuestiones que a la otra parte no les interesa, sobre todo cuando vamos a unos temas que son mucho más delicados que este, aunque este también lo es. Miren, no sería mejor, Sr. Fran Belver, señores del gobierno, no sería
mejor facilitar que haya gobernabilidad, para de una vez poner en marcha todas
estas cuestiones que nosotros estamos proponiendo, mientras tanto vayamos
haciendo camino, pero oiga, de verdad, ya les he dicho al principio que no íbamos a
votar en contra, porque entendemos que la moción en el fondo tiene buena fe, pero
también al mismo tiempo la crítica mía es que tiene cierto postureo, pero votamos a
favor.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, a veure, amb la Júlia coincidiríem en moltes de les coses que plantegeu, jo vull
recordar que el govern presidit per un president socialista i en aquell moment en el
departament d‘Educació, un conseller socialista, el que va traslladar al Parlament
deia, claríssimament, un criteri prioritari de no subvencionar els centres, no només
els centres que segreguen per sexe, sinó els centres que estan cobrant unes quotes forassenyades. Per tant, la postura del PSC és que no es poden concertar centres que vulneren la Constitució i que cobren quotes per sobre del que...perquè teòricament l‘ensenyament és gratuït, no? i per tant, aquest és el nostre posicionament.
En el debat en el Parlament, de la Llei, va haver d‘altres dinàmiques i per arribar als
consensos això es va reduir, aquesta exigència, però jo el que afirmo és que el que
va quedar a la LEC és bastant més exigent que la legislació estatal, és a dir, la LEC
no va empitjorar això, ho dic, perquè de vegades la literatura i les afirmacions, però
el posicionament del Partit Socialista de Catalunya és de la retirada i si cal fer, que
jo crec que hauria de ser una reforma estatal, no d‘autonomia, perquè és una norma
bàsica, per tant, està claríssim que això es determina a nivell del parlament espanyol, però el posicionament del Partit Socialista és clarament de retirada del concert, si vols dir-ho així, del centre d‘elit, per tant, en aquest sentit, no entrem en contradicció.
I en relació al que dèieu de la LEC, jo entendria que això de la LEC a vosaltres no
us satisfà, però a nosaltres tampoc, però jo crec que la Llei d‘Educació és una Llei,
primera, que en els temes de FP no entra, per tant, no tindria sentit demanar la retirada de la LEC d‘una llei que no entra en competència, perquè hi ha la llei de FP a
Catalunya i la LEC no entra en això, per tant, no crec que tingués sentit retirar i
nosaltres, evidentment, pensem que la Llei d‘Educació en el 90% és una magnífica
Llei i és una Llei molt avançada i estem disposats a participar en quants debats calguin i deixar-nos de demagògies, anem al que diu la Llei, no al que ens inventem
del que diu la Llei.
I en relació al que deia el senyor, el representant del Partit Popular, jo només li vull
fer una reflexió, és a dir, hi ha coses de l‘antiga Llei, de les antigues legislacions,
que s‘han de millorar, i una és el sistema de graduat, la certificació acadèmica, i
vostès apunten una reforma, però l‘apunten just en el sentit contrari, és a dir, ¿vostès pensen que l‘abandonament d‘aquests alumnes amb dificultats es reduirà amb
la revàlida? Amb la revàlida tindrem més abandonament, és a dir, aquests alumnes...fins i tot alumnes que vegin que en el seu horitzó hi ha una revàlida que els
condemnarà a suspendre i, per tant, sí o no, que és el que dèiem abans, els desmotivarà ja des del principi i, per tant, la revàlida en comptes de solucionar aquesta
pretesa excel·lència i cultura de l‘esforç que vostès diuen, la cultura de l‘esforç des-
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apareix quan poses a un alumne davant d‘un impossible, quan diu, si això jo no ho
podré passar, per tant, deixo d‘esforçar-me i aquest és el problema.
I, per tant, per això demanem la retirada i precisament en coherència amb la moció.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, com a resposta al Sr. Graells, sí amb la LEC podem estar d‘acord en un percentatge elevat d‘aquesta Llei, però potser n‘hi ha un percentatge que, per molt petit
que sigui, és important i potser molt important. En tot cas, celebro el seu suport a
retirar les subvencions a escoles d‘elit, encara que nosaltres aniríem molt més enllà
i faríem servir els recursos públics, per l‘educació pública, i transformaríem en una
xarxa que sigui educació pública i educació privada, que és l‘objectiu que nosaltres
tenim per l‘educació d‘aquest país.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, miren, ya le decía anteriormente que hay buena fe por parte de quien propone
esta moción y tal, pero fíjense, es que al final, es lo que decía antes y me he dejado
algunas cosas por leer de lo que habíamos pactado con las dos partes, con los dos
partidos mayoritarios de España, todo esto se puede hacer si se arranca la legislatura, a ver si de una puñetera vez nos ponemos de acuerdo todos para que esto tire
para adelante y no estemos aquí permanentemente, que vamos a estar…yo creo
que mis nietos van a seguir votando aquí cuando sean mayores de edad, yo creo
que sería bueno ya que una vez nos pusiéramos…, para poder hacer estas políticas que este país está demandando, pero ya a gritos, estas y otras que están paralizadas porque aquí estamos pensando algunos más en sillitas que en realmente en
poner a trabajar para lo que es la ciudadanía.
Miren, aumentar los recursos destinados a los ciclos de grado medio en formación
profesional y seguir impulsando la FP dual, que combine la formación y el trabajo
en las empresas y lograr que los próximos años la formación profesional dual llegue
a 100.000 como mínimo. Es decir, todo esto son propuestas que los dos partidos
mayoritarios las han aceptado y estamos dispuestos a trabajar con ellas, no se ponen en marcha, pues porque evidentemente no hay voluntad de arrancar este país.
Sí Sr. Coque, no haga usted gestos, que es así, esto son propuestas que nosotros
hicimos, que van encaminadas precisamente porque la LOMCE también sabemos
que tiene dificultades y no estamos absolutamente de acuerdo con ella y queremos
que haya un pacto por la educación que dure tres generaciones como mínimo, que
no la cambie el gobierno de turno, como han venido haciendo, por lo tanto, luego
nos tendríamos que evitar estas mociones en estos ayuntamientos, pidiendo, con
toda la razón del mundo, que oiga, que haya segunda oportunidad para la gente y
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todo lo que pide esta moción, que por eso la hemos votado a favor.
Pero, en cualquier caso, quiero decirles a ustedes que lo que hay que hacer es intentar arrancar que tiremos adelante y que de verdad esas propuestas que hemos
hecho y que los dos, tanto el PSC, como el PP, conocen y que han estado de acuerdo, por lo tanto, no serán tan malas, porque son las mismas, no serán tan malas, si estamos de acuerdo en eso, venga, pongámonos a trabajar y en vez de estar
aquí discutiendo en los ayuntamientos algo que no nos compete, aunque sí, porque
influye en nuestros ciudadanos, que de una vez por todas podamos arreglarlo donde hay que arreglarlo, que es en el parlamento español con la legislatura en marcha.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, moltes gràcies, Sr. Graells, vol intervenir? Ja està? Molt bé, doncs hem finalitzat la moció del Partit dels Socialistes de Catalunya, passaríem a les mocions
de Ciutadans.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 27; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 27.- RECLAMANT LA CREACIÓ DE MÉS RECURSOS EDUCATIUS DE
SEGONA OPORTUNITAT PER ALS JOVES DE LA CIUTAT.
Atès que les diverses proves i informes internacionals, entre elles l‘informe PISA, situen el sistema educatiu espanyol a la mitjana dels resultats de la UE però força allunyat pel que fa als índex de titulació en educació bàsica i post-obligatòria a causa
d‘un volum molt elevat d‘abandonament escolar prematur.
Atès que una de les principals causes d‘aquest abandonament escolar és la rigidesa del nostre sistema educatiu, la manca d‘adaptacions i itineraris personalitzats, la
poca implantació de noves metodologies pedagògiques que motivin els nostres joves i una avaluació molt rígida que no certifica per competències.
Atès que les conseqüències d‘aquest abandonament prematur i la manca de titulacions s‘agreugen amb la manca de recursos formatius de segona oportunitat i amb
els índex d‘atur juvenil de l‘Estat i de Catalunya, molt superiors a la mitjana europea, i aboquen als nostres joves a situacions de risc d‘exclusió social.
Atès que la LOMCE, lluny de millorar la flexibilitat del sistema educatiu i la inclusió
dels joves amb dificultats educatives, encara el torna més rígid i excloent i incorpora
més traves i revàlides.
Atès que, malgrat que la ciutat de l‘Hospitalet, en els darrers vuit cursos escolars,
ha augmentat del 70,11% al 80,55% el nombre d‘alumnes que graduen l‘ESO i ha

151

reduït les dades d‘abandonament escolar prematur, encara hi ha molts joves que abandonen els seus estudis sense obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria.
Atès que malgrat les escoles d‘adults de la ciutat acullen centenars d‘aquests joves,
que la regidoria de promoció econòmica ofereix programes de formació i inserció
(PFI) i que la regidoria d‘Educació imparteix quatre PFI de modalitat transició al treball PTT en conveni amb el Departament d‘Ensenyament, encara existeix una greu
mancança de recursos educatius per atendre als joves que no graduen l‘ESO amb
l‘objectiu que retornin al sistema educatiu.
Atès que malgrat la posada en funcionament l‘escola restaurant El Repartidor gestionada per la Fundació Llindar, la ciutat encara tindrà necessitat de més recursos de
segona oportunitat.
Atès que aquesta mancança encara és meu greu per a l‘alumnat amb necessitats
educatives especials, malgrat el nou PFI d‘auxiliar de jardinera organitzat per l‘Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona i malgrat la nova experiència
pilot d‘itineraris formatius específics que el Departament d‘Ensenyament començarà
aquest curs adreçada a joves amb discapacitat intel·lectual de 16 a 20 anys.
El Grup Polític del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa l‘adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a)

Ha estat APROVAT el punt PRIMER amb 24 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro i amb 3 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- La retirada de la LOMCE i l‘inici d‘un debat amb la comunitat educativa que faci possible el consens per al disseny d‘un sistema educatiu de qualitat, inclusiu i flexible, que doni oportunitats a tots els alumnes i implanti un sistema d‘avaluació que certifiqui per competències i orienti tots els alumnes, sen-
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se excepció, en la seva continuïtat en la formació.
b)

Ha estat APROVAT el punt SEGON amb 23 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, 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 Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de
la votació i que literalment diu:
SEGON.- Que el governs de l‘Estat i de la Generalitat acordin els canvis normatius necessaris per simplificar, promoure i incentivar l‘accés al sistema de
certificacions de competències professionals dels joves i adults que han adquirit
la seva professionalitat a través de l‘experiència laboral.

c)

Ha estat APROVAT el punt TERCER amb 23 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro
i Fco. Javier Martín Hermosín i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Que el govern de l‘Estat transfereixi més recursos al govern de la
Generalitat per universalitzar els Programes de Formació Inicial a la nostra ciutat adreçats al conjunt dels joves sense graduació i, especialment, als alumnes
amb necessitats educatives especials.

d)

Ha estat APROVAT el punt Quart amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
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Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat d‘aquests acords a tots els centres educatius de la ciutat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats i al Departament d‘Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de Ciutadans,
números 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part del grup de Ciutadans, em sembla que hi ha dues intervencions, Sr.
Rainaldo.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias Presidenta. El grupo municipal Ciudadanos propone la aprobación
de la moción para retrasar la aprobación del PDU Granvia-Llobregat y la realización
de una consulta a la ciudadanía de l‘Hospitalet para su aprobación. Las razones para proponer esta moción son varias y subrayo sólo las más relevantes.
El PDU Granvia-Llobregat afecta a más del 8% del término municipal de l‘Hospitalet, la consolidación urbanística del espacio que aborda el PDU Granvia-Llobregat, implica prácticamente el agotamiento de reserva de suelo disponible en el término municipal de l‘Hospitalet. El equipo de gobierno municipal ha liderado un proyecto sin contar con la participación, ni el apoyo, de la inmensa mayoría de los gru-
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pos municipales del Consistorio, y que una planificación urbanística de este calado,
necesita de un respaldo de la ciudadanía, que le confíe la mayor legitimidad posible.
El grupo municipal de Ciudadanos se comprometió y así viene recogido en el programa con el que nos presentamos a las elecciones municipales, que en relación
con el PDU Granvia-Llobregat, abogaríamos por la celebración, y así lo defenderíamos en el plenario de este Ayuntamiento, de una consulta a la ciudadanía. La totalidad del municipio ha de decidir sobre la conveniencia y el modelo urbanístico propuesto por el PDU Granvia-Llobregat.
El grupo municipal de Ciudadanos de l‘Hospitalet, con independencia del posicionamiento y como partido político, defiende, en relación al PDU Granvia-Llobregat, respetará y defenderá el resultado que tras la consulta represente la opinión mayoritaria de la ciudadanía de l‘Hospitalet.
Por ello, en la parte resolutiva instamos al gobierno municipal a la elaboración de un
estudio que determine la viabilidad de celebrar una consulta a la ciudadanía de
l‘Hospitalet en relación con el PDU Granvia-Llobregat. Y segundo, instamos al gobierno municipal para que solicite a la Comisión Territorial de Urbanismo, del ámbito
metropolitano de Barcelona, que es el que debe aprobar provisionalmente el PDU, y
al consejero de Territorio y Sostenibilidad, para retrasar la aprobación provisional y
definitiva del PDU Granvia-Llobregat, hasta que se conozca el resultado del estudio
y, en su caso, la celebración de la consulta referida en el acuerdo primero. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per a la segona moció, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bien, muchas gracias Sra. Alcaldesa. Miren ustedes, la moción 29 que ustedes conocen y que supongo que han leído, esta moción no es para la defensa de la unidad de España, sino del estado de derecho, que también obviamente, pero sobretodo del estado de derecho. En un régimen democrático no es legítimo saltarse las
leyes, los partidos independentistas pueden proponer la secesión de Cataluña, pero
siguiendo las procedimientos constitucionales.
La Constitución Española tiene sus mecanismos de cambio, son complejos, pero lo
que pretenden es algo de gran trascendencia, necesita grandes acuerdos, pero no
tiene manera suficiente ni en la misma Cataluña. A penas un 47,7 de los votos, en
unas elecciones convocadas, con propósito plebiscitario, eso es lo que tienen, no
tienen más.
La resolución del Parlamento representa una situación de inseguridad jurídica a la
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que los ayuntamientos no son ajenos. Esta corporación, les guste o no les guste, es
Estado Español, la Constitución Española y las leyes del Estado rigen su funcionamiento y son las que nos dan capacidad para actuar. Un 27.6 de los ingresos provienen directamente de la administración central.
La resolución del Parlamento establece un proceso constituyente que tendrá repercusiones directas en la administración local, implicará, como mínimo, una duplicidad
respecto a la legislación y normativa estatal, por no hablar de un conflicto de legitimidades de inciertas consecuencias.
Indudablemente el Tribunal Constitucional suspenderá las leyes, como no puede
ser de otra manera, pero la resolución del Parlamento establece que no piensa acatarlas. Para evitar que este Ayuntamiento esté inmerso en una situación caótica, de
la que no es responsable, hemos de dejar bien claro que va a respetar el marco
jurídico vigente del que emanan sus competencias, y lo seguiremos haciendo cuanto más se insista en saltarse el estado de derecho.
La cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política
hasta el punto de arrogarse en la potestad de vulnerar el orden constitucional que
sustenta la propia autoridad, su propia autoridad, la propia autoridad de la cámara
se sustenta en eso, en la Constitución. Obrando de ese modo, el Parlamento de
Cataluña socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario.
Miren ustedes, el Presidente de la Generalitat, consejeros, Presidenta del Parlamento y los mismos diputados, no se les exige una adhesión ideológica a la Constitución, pero sí el compromiso de realizar sus funciones de acuerdo con ella, no les
exigimos a ustedes que digan amén, que piensen como nosotros, pero sí tienen el
compromiso y lo adquieren cuando toman posesión del cargo, de hacer respetar la
Constitución y defenderla. Y cuando no se cumple, el estado de derecho tiene la
obligación de actuar, no les quepa la menor duda, en defensa de la Ley.
Miren ustedes, si la Ley no nos gusta, intenten cambiarla, les asiste el legítimo derecho de intentar cambiarla, sin ninguna duda, pero mientras la Ley prevalezca, hay
que cumplirla señores, hay que cumplirla. Por lo tanto, ya presentamos una moción
muy parecida hace tiempo en este Ayuntamiento, y el Ayuntamiento estuvo a favor,
espero que en consecuencia y por coherencia, se trata de lo mismo, hagan una
reflexión y voten a favor. Muchas gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecto a la moción 29, que es la moción para ratificar que este Ayuntamiento
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ajustará su actuación al marco de la Constitución Española, es un tema recurrente,
estoy convencido que todos los vecinos y vecinas de Hospitalet conocen perfectamente el posicionamiento político de todos los aquí presentes, pero nosotros seguimos aquí debatiendo un tema en el que difícilmente nos vamos a poner de acuerdo
y que tiene poca o nula incidencia en nuestro municipio. Yo no pienso favorecer que
se generen estos debates aquí en el Pleno, así que a partir de ahora para temas similares mi posicionamiento siempre será el mismo, voto en contra.
Respecto a la moción 28, que es la de ―endarrerir l‘aprovació del PDU‖, ustedes ya
saben que yo estoy de acuerdo, casi al 100%, con esta moción, de hecho yo mismo
propuse en el Pleno del mes de mayo, la realización de una consulta ciudadana sobre el PDU, sin estudios de viabilidad y sin variables, aquel día el portavoz de Ciudadanos me acusó de proponerlo a mandato de nuestros socios de gobierno y de
tener cierta intencionalidad. Siendo así, supongo que hoy se aprobará esta moción,
porque ya tendrán los apoyos suficientes, ya que a mis compañeros del equipo de
gobierno, como ustedes dicen, esto ya les parece bien, con lo cual, yo voy a votar
en contra.
Ustedes, y ya lo hemos visto muchas otras veces, buscan la foto y el titular en asuntos en los que han trabajado bastante poco, son unos oportunistas, de ideología
cambiante, y por lo que se ve en los últimos resultados, los votantes ya les empiezan a calar. Aquí les hemos visto colocarse la medallita de la construcción del Ernest Lluch o la retirada de fibrocemento de la escuela Frederic Mistral, siendo los últimos en llegar a la mesa y cuando estaba ya todo el pescado vendido. Yo no pienso darles el gusto para que hagan lo mismo una vez más, los que proponen esta
moción, como los grupos que la apoyaran, tienen mayoría suficiente para parar, retrasar, modificar o proponer una consulta en el órgano competente en lo que se refiere al Plan Director Urbanístico, que es la Generalitat de Cataluña.
Esa es la realidad, pero para elevar el debate allí, debe haber una voluntad real para hacerlo, una voluntad que por lo visto aquí no existe. Hablen con la Sra. Arrimadas y propónganle que eleve este tema al Parlament y que allí se discuta a la vista
de todos, para que todos veamos los posicionamientos reales de sus partidos y no
el postureo que tenemos que ver aquí, mes sí y mes también, vayan al Parlament y
actúen, que ustedes pueden.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Secundo las palabras de mi compañero, votaré ambas mociones en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem aquesta proposta en relació a la 28, per endarrerir l‘aprovació
del PDU Granvia-Llobregat i la realització d‘una consulta, la nostra proposta en relació a aquest tema la vam presentar el passat Ple de maig, conjuntament amb el
grup municipal de Canviem L‘Hospitalet. En primer lloc, dèiem en aquell moment,
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aturada total i definitiva del PDU Granvia-Llobregat.
En segon lloc, realitzar un estudi global de necessitats i potencialitats supramunicipals, municipals i del barri, de la ciutat i de l‘àrea metropolitana, en el qual es respectin les prioritats dels barris de L‘Hospitalet i dels municipis veïns que serveixin
com a base per una ordenació del territori sostenible, justa i verda. Aquest estudi es
farà de manera participativa, seriosa, realista i pluridisciplinaria i inclourà com a fonamentals les reivindicacions històriques de plataformes ciutadanes, veïns i veïnes
de L‘Hospitalet, protecció zona agrícola, participació amb terrenys al parc agrari,
recuperació de masies, soterrament de les vies, de la gran via i línies elèctriques.
Aquest estudi es realitzarà per part de personal tècnic propi de l'Ajuntament amb el
suport i seguiment d'una comissió plural formada per entitats, veïns i veïnes, representants polítics i professionals independents. Per realitzar l‘estudi es desenvoluparan processos participatius presencials, consells de districte, assemblees temàtiques o altres formats a definir per la comissió, amb veïns i veïnes i amb d‘altres municipis i s‘obriran espais online amb la finalitat de recopilar propostes, etc. Es garantirà la participació democràtica, l‘equitat i la transparència en la selecció o rebuig de
les propostes presentades.
I en tercer lloc també proposàvem al maig passat, crear un procés participatiu clar i
transparent amb la realització d‘un concurs públic d‘idees per a la zona, que estigui
basat en l‘estudi de l‘acord segon amb un jurat plural i mustidisciplinar i que com a
part important d‘aquest jurat, es realitzi una consulta ciutadana al barri i a la ciutat,
on les veïnes i veïns puguem decidir.
Ara és el grup municipal de Ciutadans qui presenta una proposta diferent, però no
del tot contradictòria amb la nostra, sobre el PDU Granvia-Llobregat. En primer lloc,
ens agradaria fer una esmena al text original, a la part expositiva, on diu: ―El periodo
de alegaciones finaliza el 27/09/2016‖, hauria de dir: ―el període d‘al·legacions finalitza el 8/10/2016.‖ És important que la data estigui correcta per a tothom, pels veïns
i veïnes de la ciutat que vulguin presentar al·legacions. En segon lloc, nosaltres no
cerquem l‘endarreriment i paralització temporal del PDU, nosaltres volem la seva
paralització definitiva i sabem que només ho aconseguirem lluitant al carrer, però no
ens hi oposarem.
Com tampoc ens oposarem a l‘elaboració d‘un estudi que determini la viabilitat de
celebrar una consulta a la ciutadania de L‘Hospitalet, en relació amb el PDU, tot i
que no és el nostre model de participació ciutadana, tal i com hem exposat a l‘inici,
amb la lectura dels acords proposats al Ple del passat mes de maig, nosaltres apostem per l‘obertura d‘un procés participatiu real, just després de l'aturada definitiva
del PDU, al servei d‘un pla urbanístic que tingui en compte les necessitats de les
veïnes d‘aquesta ciutat. Un procés participatiu previ a la consulta i que determini la
celebració i les condicions específiques de la mateixa. Votarem a favor d‘aquesta
moció.
En relació a la 29, el grup municipal de la CUP-Poble Actiu volem reiterar, una vegada més, el nostre compromís amb el dret inalienable a la lliure determinació de
tots els pobles del món, inclosa la nació catalana. Entenem que l‘Ajuntament de la
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segona ciutat més important de Catalunya no pot restar al marge del procés sobiranista que hores d‘ara estem vivint com a catalans i catalanes. No podem ignorar
l‘anhel de llibertat d‘un poble. Per nosaltres la legitimitat de qualsevol poder polític
prové del poble, el poble és lliure i sobirà, cap Constitució, ni cap tribunal pot prohibir el dret a la lliure determinació d‘una nació.
En aquest sentit, cal denunciar també, des del Ple de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet,
l‘escassa qualitat democràtica de l‘estat espanyol. Un estat que coarta de manera
sistemàtica el dret de participació i de lliure expressió dels pobles d‘arreu de l‘estat,
tot emprant arbitràriament i de forma partidista, els mecanismes legals, judicials i
policials, per fer callar la veu de la dissidència. La manca de reconeixement del dret
a un referèndum per l‘autodeterminació de Catalunya, tampoc per bascos i/o gallecs, és l‘exemple més clar de la manca de voluntat democràtica de l‘estat espanyol
que es nega a acceptar la necessitat d‘abordar els conflictes polítics des del diàleg i
la negociació, i acaba imposant una vegada i una altra el seu domini per la via de la
força.
En definitiva, ens trobem davant d‘un conflicte històric i de naturalesa política, en
conseqüència, la solució ha de ser també política. Reprimir per la via judicial
l‘aspiració de tot un poble a ser lliures no condueix a res, només a endarrerir la solució definitiva d‘un conflicte que ja dura massa. Vostra raó es va desfent, la nostra
és força creixent. Guanyarem! Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, tornem, jo només li demano que si intervé, parli, perquè si no tindrem un problema amb aquest senyor...

SRA. ALCALDESSA
Sí, ja ho faré jo, no es preocupi.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Miri, en quant a la del PDU, jo crec que n‘hi ha..., demana tres punts, però bàsicament són dos, el primer i el segon és l‘important.
Jo estic a favor de la participació ciutadana. Ja vaig presentar una moció que se‘m
va tombar en aquest sentit tot i que entenc que quan parlem de marc legal precisament el marc legal per demanar la participació ciutadana respecte del PDU, que és
un pla director urbanístic extra municipal, és el que diu la llei, no el que...potser
també estic en contra de la llei en moltes coses però el que diu la llei és pla director
urbanístic de caràcter extra municipal i per tant el lloc per demanar aquesta participació no seria aquí. Perquè aquí podem demanar coses únicament i exclusiva de
caire municipal. Per tant entendria jo que en el moment que hi hagués l‘aprovació
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definitiva d‘aquest pla, la proposta definitiva per part del departament de territori i
sostenibilitat, que allò que afectés a la municipalitat dels terrenys recuperats de caire públic féssim aquesta participació ciutadana concreta. Això seria lo coherent, lo
correcte i lo legal. Per tant en el primer punt els hi voto que sí.
En el segon, instar al govern municipal perquè sol·liciti a la comissió de endarrerir la
aprovació provisional. No. L‘aprovació ja s‘ha posat en aprovació per segona vegada. Fer al·legacions és una forma de participació ciutadana. S‘ha fet dues vegades.
S‘ha tornat a fer modificant coses. S‘ha donat aquesta oportunitat. S‘està seguint el
conducte legal i quan hi hagi aquesta aprovació provisional es poden continuar fent
coses i és el que jo entenc que hem de fer en aquest ajuntament tots els grups municipals i és a partir d‘aquell moment demanar la participació ciutadana en aquell
moment. Perquè sinó no quadraria massa amb el tema. I a favor del tercer, de traslladar això.
I respecte d‘aquesta, la segona moció. El que deia al principi. En una cosa demanem que no seguim la llei, en la segona que seguim la llei. I em van dient que allò
és legal i allò no és legal. Miri, a mi... la constitució espanyola la van firmar en un
moment en que la majoria dels que estem presents, jo havia nascut però no tenia
dret a votar. La constitució espanyola quan diuen la constitució espanyola diu. Jo
quan obro el llibre a mi no em diu res. Tenim un tribunal constitucional que l‘interpreta com vol, al designi de qui vol i torno a repetir la constitució quan s‘obra no
parla. És com quan la bíblia, s‘obra, no parla. La gent l‘interpreta.
Els temps canvien i si volem canviar els sistemes de participació amb els quals estic
d‘acord com per exemple posar a debat el PDU el que volem, també vull un referèndum d‘autodeterminació pel meu poble. És tan lícit, és tan lícit demanar-ho democràticament. Perquè aquí no ens equivoquem, aquí hi ha partits que diuen que anem en contra de la llei quan nosaltres democràticament, democràticament, no com
farien altres, democràticament, volem canviar les normes. El mateix que estan fent
altres amb el tema del PDU o en altres tantes coses.
Perquè el que no pot ser és que una persona es presenti aquí amb el tema del PDU
o la independència i que el que tu diguis és el que val. És a dir, hi ha gent que està
en contra del PDU, perfecte. Hi ha gent que està a favor, també. Qui són els bons?
Uns o els altres? Ningú. Les coses bones seran el consens que arribem. En el tema
del referèndum d‘autodeterminació per la independència de Catalunya, qui serà el
bo? Doncs no tinguin por, fem el referèndum i un el guanyarà i l‘altre no el guanyarà. El quaranta-set per cent és poc? El quaranta-set per cent és més que molts altres resultats i el problema no és un quaranta-set per cent, jo no parlo de quarantaset per cent. La voluntat d‘un poble de més de dos milions de persones. Un quaranta-set per cent de certes coses pot ser molt poca cosa però un quaranta-set per
cent traduït en persones... en persones. En persones. I no em miri així. Dos milions
de persones tenen dret a manifestar-se i fer això.
Per tant jo li demano una cosa. Quan presenti aquestes mocions separi-les mes a
mes perquè potser així la gent no se‘n donarà compte. Quan les presenta de cop es
veu la forma que tenen vostès de fer les coses. És el ordeno y mando, el d‘això és
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legal, podem fer-ho, això es il·legal, no podem fer-ho, però si ho proposen vostès va
endavant. Si fem democràcia, si fem participació, la fem per a tots i en tots els casos. No en uns sí i en uns altres no. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Votarem a favor de la moció 28 de la consulta i votarem en contra, com no podia
ser d‘una altra manera, de la moció 29.
Sobre la moció 28 doncs donar la benvinguda a Ciutadans al dret a decidir. Perquè
nosaltres volem decidir tot i volem decidir sobre el futur d‘aquest país. Si vol ser independent o no i volem també decidir si ens agrada el PDU. Per tant benvinguts a
la democràcia perquè votar és democràcia i els ciutadans reclamen votar més enllà
d‘anar a votar cada quatre anys.
Nosaltres ja en el 2010 vam manifestar i vam fer una proposta de que calia una
consulta ciutadana perquè el govern de la ciutat, el projecte que havia de Can Trabal en aquell moment fos consultada la ciutadania. Aquesta proposta no es va, no
va arribar a bon port. Des d‘Esquerra Republicana el posicionament sobre Can Trabal és molt clar.
Sobre el tema del PDU creiem que no hi hagut prou participació ciutadana en
l‘elaboració, en el disseny. Per tant això és una crítica com s‘ha fet aquest tipus de
PDU. El PDU actual doncs compartim com dèiem abans en la intervenció amb els
veïns i les veïnes de Bellvitge que estem d‘acord amb el soterrament de la Gran
Via. Estem d‘acord també amb el Port Biomèdic però volem també que es preservi
totalment la zona de Can Trabal. I quan diem tota la zona de Can Trabal estem parlant de la zona agrícola actual i també de la part agrícola que abans era agrícola,
que va ser sostreta per la cua de maniobres.
Per tant doncs nosaltres estem d‘acord amb aquesta moció, votem favorablement.
Estem a favor de que es faci aquesta consulta i també vagi per endavant, és a dir
com a Diputat d‘Igualtat i Ciutadania i persona que porta els temes de participació
ciutadana a la Diputació de Barcelona, que posem a la disposició d‘aquest ajuntament totes les eines de la Diputació.
I també doncs posar a disposició de l‘ajuntament doncs mecanismes que estem fent
en altres tipus de consultes que estan fent diferents municipis de la demarcació de
Barcelona, ja sigui en els pressupostos participatius perquè pugui implantar-se el
vot electrònic com una eina per fer el tipus de consulta i totes aquelles característiques tècniques que necessiti la ciutat de L‘Hospitalet per a poder tirar endavant aquesta consulta ciutadana. També crec que seria important en aquest estudi que
arribéssim a un acord de la pregunta, de la data i de molts elements que seria important doncs que hi hagués també doncs un consens ampli per a poder realitzar-la.
Referent a la moció següent que parla sobre... diguem que ens acata a que nosaltres estiguem d‘acord amb el marc constitucional. Miri, els agradi o no aquest país
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hi ha una majoria parlamentària independentista. Hi ha una majoria parlamentària
independentista que va sortir d‘unes eleccions. A nosaltres ens agradaria que hi hagués un referèndum però vostès es neguen a que hi hagi doncs un referèndum i
que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin ser consultats i puguin decidir sobre el tema de la independència. El vuitanta per cent dels ciutadans i les ciutadanes d‘aquest país, de Catalunya, estan a favor de l‘exercici del dret a decidir i el
noranta per cent dels ciutadans i ciutadanes d‘aquest país també acceptarien doncs
el resultat. I nosaltres hem iniciat aquest procés amb aquesta majoria parlamentària. Que és el percentatge similar al que ha assolit el PP per desgràcia a Galícia o
és un percentatge és a dir molt superior amb el que governa actualment el Partit
Popular. Perquè avui el partit popular governa únicament amb un vint-i-vuit per cent
de tot el conjunt de la població de l‘estat espanyol.
Nosaltres vam jurar per imperatiu legal aquesta constitució espanyola a la qual ni
l‘hem votada i molta gent tampoc l‘ha votada. Esquerra es va manifestar en contra
perquè no reconeixia el dret a decidir i el dret a l‘autodeterminació. Una constitució
que és una bíblia i és sagrada però que molts d‘aquí acaben canviant i modificant
per pagar el deute. Doncs a nosaltres no ens representa aquesta constitució monàrquica i per això treballem des del parlament de Catalunya per fer la república
catalana per construir un nou país per a tothom. Un nou país és a dir en el qual les
eines, els recursos es puguin desenvolupar per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. I si vostès fossin demòcrates acceptarien un referèndum.
L‘acceptarien com va fer el govern britànic amb el cas d‘Escòcia. Però vostès no
són demòcrates tal com va manifestar la portaveu de Ciutadans, que va manifestar
que ella mai acceptaria el resultat en un referèndum si els ciutadans de Catalunya
apostéssim per la república catalana.
I mirin, vostès coneixen el Sr. Francesc de Carreras no? El coneixen? Saben qui
és? Sí. Molt amic seu. Doncs miri nosaltres podem compartir el que va dir el Sr.
Francesc de Carreras en una comissió del dret a decidir. Sap el què va dir? Va dir
una cosa molt senzilla: que el dret a decidir es pot executar dintre d‘aquesta constitució espanyola. Es pot executar. Ho va dir. I sinó miri les transcripcions del Parlament. Va dir doncs que hauria d‘haver una proposta entre la Generalitat de Catalunya i el govern de l‘estat que acordessin la data, que acordessin la pregunta que
hauria de ser clara, independència sí, independència no i el quòrum, el resultat i el
termini breu per realitzar-se. I si sortia que sí, es modificava la constitució per acatar
aquest tipus de resultat. I sinó, no. Doncs això és el que estem demanant: que els
ciutadans i ciutadanes d‘aquest país, de Catalunya, puguin escollir, puguin decidir
quin és el seu futur. I no tinguin cap dubte, el posicionament d‘Esquerra Republicana, el posicionament de la nostra gent al govern de Catalunya serà ser fidels a la
voluntat del poble de Catalunya. I la voluntat del poble de Catalunya, la voluntat del
Parlament de Catalunya és construir aquesta república catalana. I ni ningú ni vostès
ens aturaran amb aquest desig del poble català.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 29 pues no hay duda que nosotros la apoyamos sin fisuras.
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Y respecto a la 28 pues también. Nosotros estamos de acuerdo que las alegaciones
es un proceso participativo pero también propusimos, desde el grupo municipal del
Partido Popular, ya en su momento que se hiciera un planteamiento de consulta
popular. Y por ello que ahora haya un estudio y que se pueda ver la viabilidad, pues
no nos oponemos a ello. Damos soporte a estas dos mociones.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Buenas tardes. Respecto a la moción 28 sobre el PDU, de la consulta sobre el
PDU, el proyecto del PDU de la Gran Vía en su concepción actual impacta definitiva
y negativamente en el urbanismo de la ciudad. Es necesario un debate colectivo realizado por y para toda la ciudadanía. Tenemos la oportunidad de plantear un urbanismo sostenible que satisfaga las necesidades reales importantes y urgentes para
una ciudad altamente densificada. Una oportunidad para esponjar, renovar y unir
barrios y conservar los pocos espacios naturales que nos quedan como son Can
Trabal y el Delta del Llobregat.
Consideramos que este proyecto es fundamentalmente especulativo, como ya lo
fue Plaça Europa, todavía inacabada, con solares sin destino, con edificios de oficinas sin ocupar. No obstante se proyectan más torres de veinticinco pisos en el nuevo proyecto, invadiendo espacio natural y creando un angustioso corredor de edificios. Este proyecto, en su concepción actual, profundiza y arraiga en políticas obsoletas e irresponsables que en última instancia nos condujeron a la crisis económica
y social que empezó hace ocho años y que aún hoy sufrimos la ciudadanía.
Votamos a favor porqué todos los mecanismos que llevan a la reflexión, al debate y
a la toma de decisiones comunitarias son beneficiosos para fomentar la participación ciudadana responsable y amplia.
Respecto a la moción 28 para ratificar… perdón 29. Nuestra postura es muy clara.
A las leyes cuando son injustas y van contra el pueblo no se les debe obediencia.
La esclavitud, el apartheid, la prohibición del voto de la mujer y otras tantas leyes injustas fueron desobedecidas y derrocadas. Hoy sigue habiendo leyes que van contra el pueblo, como son la ley hipotecaria que ampara desahucios de familias enteras, las leyes laborales que fomentan la precariedad y otras formas de esclavitud
moderna. Leyes que condenan a un país a una deuda ilegítima que se paga con
recortes en sanidad, en educación, en servicios públicos y que van en contra de los
derechos fundamentales de las personas. Leyes que ahogan a la mayoría en beneficio de una minoría, como el artículo 135 de la Constitución, deliberadamente modificado con agosticidad y alevosía. Leyes que impiden acoger a miles de refugiados
que huyen de guerras provocadas por la codicia.
No podemos asegurar que cumpliremos las leyes porqué las desobedeceremos todas las veces que haga falta para defender los derechos humanos, para defender a
la mayoría de la depredación y la barbarie. Por eso votamos en contra.
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Y le agradezco al señor Toni García que por fin, digamos, verbalice que es importante el tema del referéndum, cosa que nosotros estamos defendiendo desde el minuto cero en esta película.
SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies senyora alcaldessa.
La moció número 28 respecte del tema de la consulta, retrasar la aprobación del
PDU y la realización de una consulta a la ciudadanía para su aprobación. Miren les
voy a leer una cosa que no sé si les sonará. Luego les digo el autor y el foro.
―Yo creo que a veces el interés colectivo necesita que aquellos que velan por el interés supramunicipal, es decir, en este caso autonómico, tengan instrumentos para
determinar aquello que convierte al conjunto de los ciudadanos y no al municipio X,
que puede tener unos legítimos intereses pero que tiene que a veces ser derivado
de los intereses generales.‖
No sé si les suena. Esto es una intervención del señor Jordi Cañas en el Parlament
de Catalunya, cuando se aprobó la ley que daba cabida a los PDU y al desarrollo
de los planes directores urbanísticos de interés supramunicipal, como es el caso
que nos ocupa. Antes el señor Monrós hacía referencia, luego no he entendido lo
que ha votado. Pero el señor Monrós hacía referencia. En una consulta ciudadana,
a nivel municipal, se puede dilucidar cualquier cuestión que así se acuerde que sea
de ámbito municipal. El plan director urbanístico Gran Vía – Llobregat es supramunicipal, no porqué lo digamos nosotros sino por qué así lo ha fijado la Generalitat,
porqué así está fijado por la Conselleria de Territori por si ustedes no lo saben, que
estoy seguro que sí lo saben: el PDU Gran Vía Llobregat és una de les actuacions
de desenvolupament a escala catalana, segons resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat de 17 de gener de 2014.
Es decir, es una actuación supramunicipal, con lo cual no cabe una consulta municipal para desarrollar el PDU. Luego es evidente que una vez aprobado, si se aprueba el pla director urbanístic, a partir de ahí vienen los planes municipales de…
los PMU. En esos PMU, como se ha explicado reiteradamente, es a partir de ahí
donde la participación ciudadana municipal tiene todo el sentido del mundo y donde
se puede incorporar toda la participación que ustedes consideren en cada uno, o en
los desarrollos de todos esos tipos de proyectos, que nosotros desde el primer momento hemos dicho que será así. Otra cosa es que no nos interese escuchar eso,
pero bueno oigan.
Ustedes proponen dos acuerdos. En la moción dicen… perdón: instar al gobierno a
la elaboración de un estudio que determine la viabilidad de celebrar una consulta en
relación con el PDU.
Ya le digo, el estudio lo acabamos de hacer, es inviable y menos cuando el período
para presentar alegaciones en esta aprobación inicial que es un período de participación ciudadana acaba el 8 de octubre, es decir la semana que viene.
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Segundo: Instar al gobierno municipal para que solicite a la comisión territorial y al
consejero de territorio retrasar la aprobación hasta que se conozca el resultado del
estudio.
Votamos en contra de hacer esa solicitud como gobierno a la comisión territorial. Insisto, nosotros en este período de participación, encantados, nos parece estupendo
que todo el mundo que tenga alguna cosa que decir que la diga, que se a-porte a la
tramitación, que a partir de aquí se resuelvan las alegaciones y con las modificaciones, mejoras, adecuaciones se resuelva el plan director urbanístico y a partir de aquí en el desarrollo, en la concreción de los proyectos podamos incorporar la participación ciudadana que ya creo, porqué así está recogido y ese es el espíritu del
período de alegaciones tras la aprobación inicial, siga desarrollándose la participación ciudadana en este proyecto.
Respecto a algunas otras de las cuestiones que se han dicho de este tema. Miren,
yo creo que falta un elemento. Antes cuando participaban los vecinos yo no he querido entrar a valorar ni hacer ninguna disquisición sobre alguna de las intervenciones de los diferentes grupos. Creo que lo importante era responder, posicionarnos
respecto de lo que planteaban los vecinos que para eso han hecho el esfuerzo de
venir, de trabajar esa alternativa, esa alegación que están planteando, y creía que
lo importante era contestarlos a ellos y no entrar entre nosotros a rebatir. Pero por
ejemplo, el grupo de Iniciativa, Esquerra Unida-Pirates decía: nosotros estamos
trabajando, hemos trabajado y tenemos una propuesta alternativa. La propuesta alternativa, ¿cuánto calcula que durará? Una vez la hayan presentado, ¿durará un
mes, tres meses, seis meses, un año? Ya sé que me van a llamar pesado.
Llibre ―Construint alternatives‖ d‘ICV-EUA de la Diputació de Barcelona. Data d‘edició 23 d‘abril del 2015, Sant Jordi. Valoració política del projecte, la fitxa 28 L‘Hospitalet de Llobregat, projecte de preservació de la darrera zona agrícola de Can Trabal. ICV-EUA des de la seva influència al govern municipal ha aconseguit modificar
el projecte inicial de manera que s‘aproxima gairebé al cent per cent del seu plantejament polític. Ha sabut aprofitar aquest moment oportú per fer-ho donada la paralització de la promoció immobiliària. Amb aquesta actuació també s‘ha aconseguit
garantir la preservació i un bon manteniment del parc de maneres sostenibles en
tots els sentits.‖
Eso lo decían ustedes, 23 de abril del 2015, publicado como ficha 28, elemento de
buenas prácticas, con lo cual como no sé cuál será su último proyecto, permítanme
que no les dé cobertura a este, o que tenga una cierta reticencia respecto de lo que
me puedan proponer.
Respecto de la siguiente moción, respecto de la moción número 29. Yo quisiera
proponer una cosa a la Secretaria. Secretaria ¿podemos hacer que cuando lleguemos al pleno nos ratifiquemos todos en todo lo que hemos dicho en todas las mociones desde que se ha iniciado el mandato? Lo digo porqué claro, ratificar la declaración solemne aprobada por este pleno en fecha de noviembre del 2015. Nosotros
nos ratificamos pero ¿Cuántas veces? ¿Nos van a obligar a ratificarnos cada mes?
No, no, yo le digo porqué… no, no yo les digo, ya me lo aclarará en su turno. Yo me
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ratifico todas las veces en todo aquello que he dicho y el día que considere que hay
un error vendré y Secretaria mire, que a partir de hoy no me ratifico por qué me lo
he estado mirando y es un error. Pero denme por ratificado.
El grupo socialista se ratifica en su posición de manera permanente y indefinida con
lo cual no hace falta que insistan. Dennos por ratificados, siempre estaremos a favor de lo que hemos estado a favor y en el momento, si es que en algún momento
cambiamos de posición por algún avatar de la vida, no se preocupen que se lo haremos saber. Por tanto votaremos favorablemente a ratificarnos en lo que ya dijimos que sí.
Essent les 20:06 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno vamos a ver, es que el Sr. Jiménez al final, mire Sr. Jiménez, siento mucho
tener que darle a usted todos los palos, yo creo que para eso lo han puesto, para
que le demos los palos a usted y no se los demos al gobierno, eso, claro eso vale
dinero. Usted decía que hablamos de postureo, no, mire nosotros lo llevamos eso
en el programa. Cuando nos presentamos llevábamos eso en el programa. Y ustedes ¿qué? Y ustedes ¿qué? Y ¿por qué votan lo contrario? ¿por qué votan lo contrario? Ya lo sabemos, lo he explicado aquí muchas veces. Mire, es lamentable.
Desde luego otra vez vuelvo a felicitar al señor Belver. El más listo de la clase. Ya
sabía lo que hacía cuando los ponía ahí. Decía: estos me paran a mí todas las ostias. Así de claro y perdónenme la expresión. Por qué cómo van a decir y van a ir
por delante, de avanzadilla, diciendo donde dijeron digo ahora digo diego y tal y
cual pues mientras que están con el tiempo limitado que hay mientras están con ellos dándoles palos me los… recibo menos. Mire señor Fran Belver ya le he dicho a
este señor lo que tenía que decirle, creo que no vale ni la pena hacerle caso porqué
una persona tan desacreditada como usted que ha hecho lo que ha hecho y que se
ha vendido por cuatro denarios… en fin para qué. No perdamos más tiempo. Ya lo
he dicho muchas veces.
Mire Sr. Fran Belver es que claro que habrá que ratificar. Cada vez que hay un nuevo desafío hay que salir a la palestra y decir oiga, no desafíen que esto es así y se
lo pediremos. Y ustedes con buen criterio y con coherencia pues en estos casos
que está actuando siempre con coherencia pues va a decir lo que está diciendo,
que vuelve a ratificarlo. No pasa nada por eso.
Y en cuanto a lo demás, mire, es que hay muchas diferencias en las cuestiones.
Ustedes es siempre la misma canción. Y nosotros también. Al final estamos aburriendo al personal con esta historia. Ustedes que si el poble de Catalunya, por qué
si la mayoría, que no es cierto, que no es cierto. Porqué estamos hablando de lo
que estamos hablando. Que si la república tal, que si dale que te pego, que si las
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leyes, que si yo la constitución no la voté.
Ya le dije aquí en este pleno un día que las leyes son garantía de democracia. Que
si nos saltamos las leyes esto puede ser el corral de la Pacheca. Aquí cada uno tira.
Yo mañana digo: no le pago a la hacienda, no me da la gana porqué lo considero
injusto. Cambiemos lo que haya que cambiar desde el ordenamiento jurídico que
nos hemos dado y tenga usted en cuenta una cosa, que le guste o no le guste la
constitución es la que tenemos y seguramente estaremos de acuerdo en que hay
que hacer cambios porqué evidentemente no son para quinientos años aunque fíjese usted la de Estados Unidos los que lleva. No se atreve nadie a moverla.
En cualquier caso le digo: nosotros estamos dispuestos a que se consulte pero a
todos, no a una parte. Porqué lo que afecta al territorio español incumbe a todos los
españoles y a partir de aquí cuando quieran. Nosotros no tenemos miedo a las urnas. Cuando quieran estamos dispuestos a consultar. Esto no es una colonia, hombre. Lo hemos dicho quinientas veces. Y ustedes dicen lo que dicen y nosotros lo
que decimos y al final como nos reiteramos tanto, aburrimos al personal. Yo creo
que este debate ya está súper, súper debatido, valga la redundancia, y volver a lo
mismo lo que pasa es que nosotros, ya he dicho antes que no era tanto defender la
unidad de España, que también, sino el derecho, o sea las leyes y el estado de derecho. A ver si se les mete una cosa en la cabeza por favor. Sin ley y sin estado de
derecho no hay democracia, es absolutamente imposible.
Mire, la Constitución le guste o no le guste está ahí, usted no la votó, es cierto, yo
sí. Pero fíjense que el pueblo catalán la votó más que nadie. Aquí tuvo más votos
encima. Aquellos que salían diciendo Franco, Franco, Franco, fíjese usted adonde
están ahora. Porqué resulta algo deprimente cuando yo veo el No-Do. Me pongo
malo de ver eso. Y ahora resulta que lo veo por ahí en algunos partidos como el
suyo. Sí, sí, sí, sí. No le quepa duda. Le podría citar nombres pero no se trata de
hacer aquí escarnios de nadie. Mire, usted hereda un sistema de un estado de derecho como hereda un piso y usted tiene derecho a decir oiga esto no me gusta y
vamos a cambiarlo y luchar por eso. Por eso yo a usted siempre voy de cara y por
eso le respeto. No como otros que son de un pueblo de al lado de Bilbao, ya se lo
he dicho antes. Pero ustedes son gente que dice siempre lo mismo aunque agotan
y cansan pero al fin y al cabo están ahí. Los tenemos enfrente. Nosotros y lo que
usted ha dicho que dijo la señora Inés Arrimadas no es cierto. Nunca dijo eso. Nunca. Usted lo interpreta como le da la gana.
En cualquier caso mire, para no aburrir al personal. Nosotros estamos dispuestos a
que haya una consulta y aquí hay una consulta que nosotros pedimos que llevamos
en nuestro proyecto político, cuando nos votaron, que es que se consulte a la ciudadanía, pero es que eso es legal, eso lo ampara la ley, no salimos de la legalidad.
Por tanto sí que queremos consultar, no nos molestan pero las que atiendan a la ley
porqué si al final empezamos a hacer consultas cada uno a nuestra imagen y semejanza sin ser legales, esto se convierte en una torre de babel y el estado de derecho
necesita tener una norma que se cumpla y evidentemente que no es inamovible.
Luchen ustedes por cambiarla porqué a lo mejor en algunas cosas coincidimos. Y a
lo mejor aceptamos que se cambien cosas.
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Pero eso sí, nosotros pensamos que Cataluña es España y debe seguir siéndolo, y
lo vamos a defender siempre. Eso no es malo. Es otra posición política enfrente de
la de ustedes pero que respetamos su idea y por eso lo que queremos mientras
tanto que convivamos en paz y que vayamos trabajando y haciendo camino cada
uno. Ya veremos al final donde nos lleva ese camino. Si nos lleva a Ítaca, pues oiga
los que estemos aquí y queramos estar en Ítaca nos quedamos y los que no pues
nos vamos de Ítaca. Eso es lo que le digo: convivencia sobre todo. Mientras tanto…

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Señor Miguel García, yo no sé si… supongo que es una persona muy lista pero lo
que sí que son ustedes es muy predecibles. Es muy fácil, o sea yo siempre hablo
primero, diga lo que diga, usted va a contestar y va a entrar en lo personal. No es…
supongo que tampoco importará mucho el posicionamiento que haga. En este caso
estaba claro que el tema de la consulta, aparte de cómo usted pensaba que el partido socialista era quien me había mandado a mí aquí venir a decir que propusieran
una consulta ciudadana, yo pensaba que el partido socialista le iba a apoyar. En este caso no ha sido así, le han apoyado el resto y el primer punto de la moción está
aprobado. Todos contentos. Yo también estoy de acuerdo en ese punto.
Lo que sí que me parece muy extraño, muy extraño y es muy típico de la franquicia
política esta de Ciudadanos es el tema este de que unas veces parece que sí que
les va bien una consulta, otros días parece que no les va bien una consulta y tienen
un cierto aire ambiguo. A veces dicen que son neoliberales, a veces dicen que son
socialdemócratas. Vienen aquí con discursos morales, con discursos paternalistas,
que yo se lo agradezco mucho a Miguel García pero la verdad es que me dan bastante igual porqué mi padre lo veo cuatro veces al año y tampoco me dice muchas
cosas o sea que tampoco me va a variar mucho mi crecimiento como persona lo
que usted me pueda decir aquí.
Lo que sí que me parece ya un poco triste que siempre rebatamos a lo mismo y a lo
mismo y a lo mismo por qué usted nunca me ha rebatido a nivel político. Siempre
me ha rebatido a nivel personal. Y me parece bastante como usted dice vomitivo,
no sé qué, yo no le voy a decir. Le voy a decir lamentable, lamentable y más con las
hechuras que tiene usted. Porqué usted es un hombre que está de cara al público
que tiene cierta gracia para hablar pero que a veces se pasa. Y a veces recuerda
más a aquel tertuliano de un programa de una tertulia deportiva que a un responsable político. Y la verdad es que supongo que para la gente que les votó lo que esperan son representantes políticos y cuando hay muestras de que no es así, tiene los
resultados que han tenido últimamente tanto en Euskadi como en Galicia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé. Nosaltres per complementar el que ja hem dit abans en relació a la moció 28
sobre... per endarrerir l‘aprovació del PDU simplement voldríem recordar que tothom que vulgui pot presentar al·legacions al PDU Gran Via Llobregat. Volem deixar
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clar, que la gent ho sàpiga, que no cal ser ni polític, ni membre d‘una entitat, ni tècnic d‘urbanisme, ni arquitecte, ni advocat, ni biòleg o biòloga, ni ambientòleg, ni ambientòloga, per presentar-les. És més, l‘assemblea ―no més blocs‖ en el seu lloc
web en té unes quantes, més de trenta o trenta-cinc, disponibles per a tothom, per a
tots els que estem aquí, per a tots els que estan a casa seva. Més de trenta propostes d‘al·legacions i formularis per emplenar i al·legar contra el PDU Gran Via Llobregat i us demanem des d‘aquest grup municipal, us demanem que no deixeu d‘al·legar tot i que penseu que les vostres al·legacions no seran les millors que es presentin en aquest procés d‘al·legacions públiques perquè qualsevol pot fer-ho fins el
8 d‘octubre. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Quan parlava... en algun moment algú parlava de la Constitució, de quan es va
votar i tal. La Constitució la va votar molta gent a Catalunya però hi ha gent que no
hi és ara que també va votar que no. Perquè va votar molta gent majoritàriament
però també molta gent va votar que no. I aquí em sembla que hi ha molt pocs que la
van poder votar.
El món no canviaria si no canviéssim les normes i jo sempre vull recordar que l‘estat
espanyol no és el garant de tenir les millors constitucions espanyoles perquè les ha
tingut sempre després de guerres i dictadures. Senyor Miguel García, és incorregible, és incorregible. Sempre intervenint encara que sigui amb el company. Bé jo al
menys no abandono la sala i sóc més educat.
Doncs el que deia. Vull dir, aquest país ha tingut constitucions espanyoles gràcies
sempre a venir després de dictadures, de guerres i construir-les. En democràcia no
s‘han pogut construir perquè sempre hi ha la voluntat de partits majoritaris i de partits que estan per allà al mig, que ja no ho són tant doncs que intenten anar posant
aquesta cunya en el tema. Incidint, incidint, incidint. Jo sempre ho dic, la democràcia no pot fer por perquè la democràcia no és que guanyin uns contra els altres sinó
que guanyi la majoria per tant construir les coses en majoria.
Quan es té por és quan estem en un quaranta-set per cent i com que estem a punt
d‘empatar segons vostès, els hi entra la por. Si haguessin fet com a Escòcia, segurament, a lo millor haguessin guanyat i no hagués passat res. Però clar, hi ha certs
partits que tenen una certa covardia a assumir que n‘hi d‘altres que tenen una força,
que no és una força de partits polítics, que la força neix del poble, que la força neix
de persones, de persones lliures, de dos milions de persones que pensen que la millor solució és la independència per a Catalunya.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, comparteixo molt també la intervenció, les lleis injustes, si són injustes hi ha que
no complir-les i amb això doncs estem fent. I estic molt d‘acord, Esquerra Republicana mai ha abandonat el dret a decidir i amb la gent de Podemos, amb la gent de
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Confluència doncs sabem que ens uneix l‘exercici de la democràcia, l‘exercici del
dret a decidir. Però malauradament, és a dir, a Espanya no hi ha aquesta voluntat.
Les eleccions espanyoles han demostrat que hi ha una majoria parlamentària contrària a que es pugui exercir doncs aquest dret. I per tant, doncs els catalans i les
catalanes no podem esperar poder decidir entre mantenir-nos en una monarquia o
poder construir doncs una república catalana.
De les paraules del Sr. Miguel García no sé que deia que hi havia franquistes a Esquerra Republicana. Doncs miri a Esquerra Republicana no hi ha cap franquista.
Esquerra Republicana ha estat qui ha lluitat contra el franquisme. 47 alcaldes assassinats pel franquisme i pel feixisme. 1.800 militants d‘Esquerra Republicana també assassinats per defensar els valors republicans de la llibertat i de la justícia. Aquesta és la realitat.
I vostè ignora el dret a decidir, a que els ciutadans puguin decidir quin és el futur de
Catalunya. Perquè la consulta que vol fer del PDU que l‘han de votar: els ciutadans
de l‘Hospitalet o tot Espanya? Tota Espanya ha de votar i ha d‘opinar sobre el tema
del PDU? L‘argument és aquest. Que els ciutadans votin, decideixin sobre el tema
del PDU.
Jo li dic: fiquin les urnes, estiguin d‘acord amb un referèndum i acceptarem el resultat que sorgeixi però vostès no són demòcrates. Vostès no volen que els ciutadans i
les ciutadanes puguin votar. Vostès no volen, és a dir que s‘exerceixi el dret a decidir. Parlem del sí i del no, que són dos posicionaments raonables. Però qui ha de
decidir són els ciutadans i ciutadanes d‘aquest país, el país que es diu Catalunya.

Essent les 20.20 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Señor Belver le digo que este grupo municipal no es prisionero nada más que del
proyecto de ciudad con el que se presentó a las elecciones y fue con la confianza
de la ciudadanía. Ese papelito que usted esgrime no es la primera vez que lo saca.
Yo le recomiendo que lo plastifique porqué igual se le gasta.
De todas maneras le quiero hacer memoria de lo que pasó, digamos en esa circunstancia. Eso fue escrito por el señor Luis Esteve cuando el grupo municipal estaba roto, todo el mundo lo sabe en esta ciudad, y a espaldas de su organización y
tuvo que retirarlo porqué no contaba con el beneplácito de su organización. Y yo le
recuerdo que el señor Luis Esteve había perdido unas primarias. El señor Luis Esteve después es asesor del grupo municipal del partido socialista. Suponemos, suponemos que por pago de los buenos servicios prestados.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Brevemente. Mire nosotros el tema del PDU continuaremos con lo que entendemos
que ha sido siempre nuestra línea. Seguiremos abiertos a la participación, a que en
este período sigan participando. Recullo les paraules que deia el regidor de CUPPA i crec que és important que la gent participi, que digui la seva, que presenti les
al·legacions, les propostes, les modificacions, el que considerin. Crec que això és
important. Aquest és el període, aquest és el moment. Això també és una forma de
participació. Això també és una forma de democràcia, recollida legalment, argumentada, defensada, coneguda i pública. I que és igual per a tothom. Que a més a més
tothom pot dir la seva, com deia ell, sense necessitat de tenir més coneixements.
Ara, tal com els hi he dit a més d‘una de persona i més de dues quan han fet alguns
plantejaments, jo només espero que quan utilitzin els arguments, una vegada coneixen i tenen la informació que no menteixen. Que construeixin a partir de la realitat i
opinin el que lliurement considerin. Perquè quan un té tota la informació i no diu o
no fa servir aquella informació, el que està fent és mentir, no és equivocar-se. I aquí en aquesta història hi ha massa gent que menteix. Perquè una vegada coneguda la informació sostenen algunes qüestions que saben perfectament que s‘allunyen completament de la realitat. Com per exemple algunes imatges que ens fan,
que podrien fent-se pensar que Bellvitge és Arizona i qui té coneixements tècnics
per a poder fer això, efectivament el que té és molt poca vergonya.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy brevemente señora presidenta.
Y otra vez y vuelta. Mire señor Jiménez, es muy sencillo. Usted ha dicho que lo que
se espera de nosotros y tal. Mire lo que se espera de nosotros es que hagamos lo
que estamos haciendo. Que cumplamos con lo que hemos prometido cuando nos
votaron. Lo que ponía en nuestro programa electoral. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo, sí todo. Oiga y ¿de ustedes qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Ustedes qué decían y qué están haciendo? A ver aquí quien
es el que está cometiendo un fraude. Porqué a ustedes los votaron por un programa, que yo lo he leído y yo le he visto a usted haciendo cartelitos en las calles y
reivindicando estas grandes cosas. Claro usted vota en contra. A nosotros nos votaron para que hagamos lo que estamos haciendo que es defender el programa que
teníamos. Y lo estamos haciendo. Mejor o peor. Lo hacemos. Pero de usted ¿qué
se espera? Se espera que sigan vendidos a quien les paga. Por qué es lo que están haciendo. Y mire usted me obliga a decirle estas cosas. Mire que me sabe mal.
Pero es que se empeña en meterse usted con la cabeza en el agujero.
Mire en cualquier caso en cuanto a las urnas. Que se lo reitero otra vez. Nosotros
no tenemos miedo a las urnas. Las de verdad. Esas de cartón que ponen ustedes,
no. Pero oiga pero si estamos votando, se van a hinchar de votar. Se van a hinchar
de votar. Nos vamos a hinchar de votar. Votamos cada día. Y como sigamos por
este camino, cada media hora. Mire cuando pone usted referencias como Escocia y
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tal, que está muy bien, no tiene las mismas connotaciones que aquí. Pero en cualquier caso, en cualquier caso ¿qué está pasando?. A la media hora ya están pidiendo otro referéndum. Ustedes son insaciables. Creo que legítimo y se lo reitero
por enésima vez. Lo que ustedes piensan pero oiga, si vamos a estar jugando el
partido, como decía aquel árbitro, oiga no prorrogue más, no prorrogue más. ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando aquí señor árbitro?, ¿hasta cuándo? Y dice: hasta
que gane el que yo quiera. Y eso es lo que ustedes quieren. Que no se acabe el
partido nunca.
Mire estoy seguro que ustedes si tuvieran el concierto vasco no decían ni pío. Porqué en el fondo lo que quieren es eso, más dinero. Y también es legítimo. Pedir que
Cataluña tenga unas posibilidades que no pueden tener otros. Aunque yo no sé cuanto tiene eso de solidaridad. No le tenemos miedo a las urnas. Pero ya le digo, en
lo que respecta a España, a la unidad de este país, todos tenemos que votar, no
solo una parte de España.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
No, es para responderle solo la pregunta. Usted me ha preguntado que yo qué espero. Yo espero cuando acabe la legislatura que la gente valore que he hecho un
buen trabajo como regidor adjunto de medio ambiente y sostenibilidad y también
espero que usted nunca salga de alcalde porqué visto lo que hizo usted con el
―Hospi‖, miedo me da lo que haría usted con esta ciudad.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, ese bulo ya no traga nadie con él. Porqué fíjese usted que han habido dos
presidentes, dos, que hay manifestaciones, que han declarado todo lo que han de
declarar. Esa historia que sirve para calumniar, mancillar y todo eso que se la inventan ustedes y otros cuantos como ustedes porqué son presos de su vergüenza.
Intentan avergonzar a los demás. Son presos de su vergüenza. De lo que han hecho. Pero eso no tardaré mucho tiempo en dejarlo bastante claro. No tardaré porqué ya estoy cansado de bulos que a ustedes les vienen muy bien. Que a ustedes
les vienen muy bien. No, lo mío no es un bulo. Usted está votando aquí en contra
de lo que usted llevaba en su programa. Eso no es un bulo. Eso se puede ver. En
cualquier caso, ya le expliqué una vez ese tema pero no le interesó, no le interesó
escucharlo. Y usted vio claramente como estaba de transparente. En cualquier caso, no voy a tardar mucho en hacer una rueda de prensa para explicarlo bien clarito. Cuando toque, porqué en este momento perjudicaría incluso al propio Centro
d‘Esports Hospitalet y no quiero que eso pase. Pero se van a enterar ustedes para
que acaben con el bulo. No van a tardar mucho tiempo. Ya está bien de calumniar,
intentar sembrar dudas. La única duda que hay es que usted dice estas cosas por
qué le remuerde la conciencia y tiene que mancillar. Mancillar. Sabe que lo que está
haciendo va en contra de su propio… se lo noto yo hombre. Usted no duerme por la
noche. No le quepa duda. Le remuerde la conciencia.
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SRA. SECRETÀRIA
El principio de rectificación de errores de los actos administrativos ya que se ha aprobado, entender que el período de exposición pública, la fecha que constaba en
la moción se queda rectificada hasta 8 de octubre de 2016, que es la fecha correcta.
Y luego en relación a la moción 29, que ―ratificamos la declaración solemne que aprobada por este ayuntamiento en sesión‖ debe ser 2015, once veinticuatro, no
2016. ¿Vale? Vale pues ya está. Solo esto.

Essent les 20.30 hores abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular. Així mateix, també abandona la sessió el
Sr. Antoni García i Acero, regidor del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana
de Catalunya.

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

MOCIÓ 28.- PARA RETRASAR LA APROBACIÓN DEL PDU GRANVIALLOBREGAT Y LA REALIZACIÓN DE UNA CONSULTA A LA CIUDADANÍA DE
L’HOSPITALET PARA SU APROBACIÓN.
ATENDIDO que la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de
Barcelona, en la sesión de 8 de julio de 2016, procedió a la segunda aprobación
inicial del Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat; el periodo de información pública, y la posibilidad de presentar alegaciones, se inició al día siguiente de
su publicación en el DOG (15/7/2016). El periodo de alegaciones finaliza el
08/10/2016.
ATENDIDO que, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80 y 83 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Urbanismo, el PDU Granvia-Llobregat está pendiente de su aprobación
provisional por la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de
Barcelona y, en su caso, de la aprobación definitiva por parte del Consejero de Territorio y Sostenibilidad.
ATENDIDO que el PDU Granvia-Llobregat afecta a más del 8% del término municipal de l‘Hospitalet.
ATENDIDO que L‘Hospitalet de Llobregat es según el Eurostat la ciudad con mayor
densidad de población de toda la Unión Europea.
ATENDIDO que la consolidación urbanística del espacio que aborda el Pla director
urbanístic Granvia-Llobregat implica el agotamiento de la reserva de suelo disponi-
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ble en el término municipal de l‘Hospitalet.
ATENDIDO que el total de la carga urbanística prevista en el PDU Granvia-Llobregat es de 175.907.912 €, equivalente al 78.5 % del presupuesto anual del Ayuntamiento.
VISTOS los numerosos casos de planificaciones urbanísticas fracasadas en otros
municipios que han implicado la asunción por parte del consistorio de la deuda generada, hipotecando, con ello, sus inversiones a largo plazo. A lo que hay que añadir los tristes e indignantes casos de corrupción política asociados al ámbito del desarrollo urbanístico, que ha convertido la corrupción política en una de las principales preocupaciones y causa de indignación de la ciudadanía.
ATENDIDO que es doctrina generalizada en la planificación urbanística y de infraestructuras de gran calado, la necesidad de disponer de amplios consensos políticos que incluyan, como mínimo: la mayoría de los votos en el Pleno del consistorio
y, al menos, a las dos principales formaciones políticas con representación en el
consistorio, a fin de evitar que los vaivenes políticos puedan implicar un riesgo para
la inversión pública y privada.
VISTO que el equipo de gobierno municipal ha liderado el proyecto sin contar con la
participación ni el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos municipales del consistorio.
ATENDIDO que la política de infraestructuras se tiene que orientar para satisfacer
las necesidades reales de los ciudadanos, centrándose en el interés público y el bien común de la ciudadanía.
ATENDIDO que es preciso dotar las propuestas de un marco libre y trasparente que
favorezca la disponibilidad de información y se cree una cultura de participación de
los ciudadanos y actores sociales o económicos. Y que el PDU Granvia-Llobregat,
está generando un creciente movimiento vecinal que expresa sus reservas en múltiples aspectos de la planificación elaborada.
ATENDIDO que una planificación de este calado necesita de un respaldo que le
confiera la mayor legitimidad posible y que C‘s de l‘Hospitalet de Llobregat se comprometió, y así viene recogido en el Programa con el que nos presentamos a las
elecciones municipales que, en relación al PDU Gran Vía-Llobregat, abogaríamos
por la celebración, y así lo defenderíamos en el Plenario de este Ayuntamiento, de
una consulta a la ciudadanía: La totalidad del municipio ha de decidir sobre la conveniencia y el modelo urbanístico propuesto en el PDU Gran Vía-Llobregat.
El Grupo municipal de C‘s de L‘H, con independencia del posicionamiento que como partido político defienda en relación con el PDU Gran Vía-Llobregat; respetará y
defenderá el resultado que, tras la consulta, represente la opinión mayoritaria de la
ciudadanía de L‘H.
Por todo ello, el Grupo municipal de Ciutadans Partido de la Ciudadanía propone al
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pleno de este Ayuntamiento, la adopción de los siguientes acuerdos:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a)

Ha estat APROVAT el punt PRIMERO amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- INSTAR al Gobierno Municipal a la elaboración de un estudio que
determine la viabilidad de celebrar una consulta a la ciudadanía de L‘Hospitalet
en relación con el PDU Granvia- Llobregat.

b)

Ha estat REBUTJAT el punt SEGUNDO amb 14 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 13 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco.
Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- INSTAR al Gobierno municipal para que solicite a la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona y al Consejero de
Territorio y Sostenibilidad, retrasar la aprobación provisional y definitiva del
PDU Gran Vía-Llobregat; hasta que se conozca el resultado del estudio y en su
caso la celebración de la consulta referida en el Acuerdo Primero.
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c)

Ha estat APROVAT el punt TERCERO amb 14 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO.- TRASLADAR la presente moción al Consejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la Comisión Territorial
de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, al Consorcio para la Reforma de la Granvia y a los Grupos Municipales del Consistorio.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal:
ATENDIDO que la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de
Barcelona, en la sesión de 8 de julio de 2016, procedió a la segunda aprobación
inicial del Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat; el periodo de información pública, y la posibilidad de presentar alegaciones, se inició al día siguiente de
su publicación en el DOG (15/7/2016). El periodo de alegaciones finaliza el
08/10/2016.
ATENDIDO que, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, 80 y 83 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Urbanismo, el PDU Granvia-Llobregat está pendiente de su aprobación
provisional por la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de
Barcelona y, en su caso, de la aprobación definitiva por parte del Consejero de Territorio y Sostenibilidad.
ATENDIDO que el PDU Granvia-Llobregat afecta a más del 8% del término municipal de l‘Hospitalet.
ATENDIDO que L‘Hospitalet de Llobregat es según el Eurostat la ciudad con mayor
densidad de población de toda la Unión Europea.
ATENDIDO que la consolidación urbanística del espacio que aborda el Pla director
urbanístic Granvia-Llobregat implica el agotamiento de la reserva de suelo disponible en el término municipal de l‘Hospitalet.
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ATENDIDO que el total de la carga urbanística prevista en el PDU Granvia-Llobregat es de 175.907.912 €, equivalente al 78.5 % del presupuesto anual del Ayuntamiento.
VISTOS los numerosos casos de planificaciones urbanísticas fracasadas en otros
municipios que han implicado la asunción por parte del consistorio de la deuda generada, hipotecando, con ello, sus inversiones a largo plazo. A lo que hay que añadir los tristes e indignantes casos de corrupción política asociados al ámbito del desarrollo urbanístico, que ha convertido la corrupción política en una de las principales preocupaciones y causa de indignación de la ciudadanía.
ATENDIDO que es doctrina generalizada en la planificación urbanística y de infraestructuras de gran calado, la necesidad de disponer de amplios consensos políticos que incluyan, como mínimo: la mayoría de los votos en el Pleno del consistorio
y, al menos, a las dos principales formaciones políticas con representación en el
consistorio, a fin de evitar que los vaivenes políticos puedan implicar un riesgo para
la inversión pública y privada.
VISTO que el equipo de gobierno municipal ha liderado el proyecto sin contar con la
participación ni el apoyo de la inmensa mayoría de los grupos municipales del consistorio.
ATENDIDO que la política de infraestructuras se tiene que orientar para satisfacer
las necesidades reales de los ciudadanos, centrándose en el interés público y el bien común de la ciudadanía.
ATENDIDO que es preciso dotar las propuestas de un marco libre y trasparente que
favorezca la disponibilidad de información y se cree una cultura de participación de
los ciudadanos y actores sociales o económicos. Y que el PDU Granvia-Llobregat,
está generando un creciente movimiento vecinal que expresa sus reservas en múltiples aspectos de la planificación elaborada.
ATENDIDO que una planificación de este calado necesita de un respaldo que le
confiera la mayor legitimidad posible y que C‘s de l‘Hospitalet de Llobregat se comprometió, y así viene recogido en el Programa con el que nos presentamos a las
elecciones municipales que, en relación al PDU Gran Vía-Llobregat, abogaríamos
por la celebración, y así lo defenderíamos en el Plenario de este Ayuntamiento, de
una consulta a la ciudadanía: La totalidad del municipio ha de decidir sobre la conveniencia y el modelo urbanístico propuesto en el PDU Gran Vía-Llobregat.
El Grupo municipal de C‘s de L‘H, con independencia del posicionamiento que como partido político defienda en relación con el PDU Gran Vía-Llobregat; respetará y
defenderá el resultado que, tras la consulta, represente la opinión mayoritaria de la
ciudadanía de L‘H.
Por todo ello, el Grupo municipal de Ciutadans Partido de la Ciudadanía propone al
pleno de este Ayuntamiento, la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- INSTAR al Gobierno Municipal a la elaboración de un estudio que determine la viabilidad de celebrar una consulta a la ciudadanía de L‘Hospitalet en relación con el PDU Granvia- Llobregat.
SEGUNDO.- TRASLADAR la presente moción al Consejero de Territorio y Sostenibilidad del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a la Comisión Territorial de Urbanismo del ámbito metropolitano de Barcelona, al Consorcio para la Reforma de la
Granvia y a los Grupos Municipales del Consistorio.

MOCIÓ 29.- PER RATIFICAR QUE AQUEST AJUNTAMENT AJUSTARÀ LA
SEVA ACTUACIÓ AL MARC DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA I NO ACATARÀ LLEI O CAP NORMA QUE LA CONTRAVINGUI.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
ATÈS que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 27 de juliol de
2016, va aprovar la Resolució 263 / XI, mitjançant la qual ratificava l'informe i les
conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent.
ATÈS que la Resolució 263 / XI, és conseqüència de la resolució 1 / XI, aprovada
en la sessió del dia 9 de novembre de 2015: "Sobre l‘inici del procés polític a Catalunya, com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 "i
de la resolució 5 / XI, aprovada en la sessió del dia 20 de gener de 2016, sobre la
creació de comissions parlamentàries.
ATÈS que el Ple del Tribunal Constitucional va resoldre declarar, mitjançant Sentència núm. 259/2015, de 2 de desembre de 2015, la inconstitucionalitat de la resolució del Parlament de Catalunya 1 / XI, de 9 de novembre de 2015 i, per tant, la nul·litat de la mateixa. Fonamenta la inconstitucionalitat, entre altres raons, en què:
―La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su
propia autoridad. Obrando de ese modo, el Parlamento de Cataluña socavaría su
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propio fundamento constitucional y estatutario, al sustraerse de toda vinculación a
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la Constitución (arts.
1.1 y 9.1 CE)‖.
Reconegut pel mateix TC el dret a defensar qualsevol plantejament que pretengui
modificar el fonament mateix de l'ordre constitucional, Continua l'alt tribunal: ―siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución. Cuando, por el contrario, se pretenden alterar aquellos contenidos de manera unilateral y se ignoran de forma deliberada los
procedimientos expresamente previstos a tal fin en la Constitución, se abandona la
única senda que permite llegar a ese punto, la del Derecho‖.
Conclou el TC, per resoldre la inconstitucionalitat de la resolució del Parlament de
Catalunya 1 / XI, de 9 de novembre de 2015, que ―el respeto a los procedimientos
de reforma constitucional es inexcusable, de modo que ―tratar de sortear, eludir o
simplemente prescindir de esos procedimientos sería intentar una inaceptable vía
de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir
su ineficacia práctica‖ (FJ 4). Esto es lo recogido en realidad en la resolución 1/XI,
cuya apariencia de juridicidad —por provenir de un poder sin duda legítimo en origen— debe ser cancelada mediante la declaración de inconstitucionalidad que aquí
se decide‖.
ATÈS que la resolució 1 / XI, com el seu annex, vulneren els articles 1.1,1.2, 2, 9.1 i
168 de la Constitució Espanyola, així com, els articles 1 i 2.4 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i suposen un reconeixement a favor del Parlament de Catalunya i
del Govern de Catalunya, d'atribucions superiors a les que deriven de l'autonomia
recollida per la Constitució.
ATÈS que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 24 de novembre de 2015,
va aprovar, amb el vot favorable de 20 dels 27 regidors: que aquesta Corporació ajustarà la seva actuació a l'estricte marc legislatiu derivat de l'aplicació de la Constitució i no acatarà Llei o norma que, en cas de controvèrsia, el Tribunal Constitucional suspengui i, si escau, declari contrària al que estableix la Constitució espanyola.
ATÈS que la resolució 5 / XI, té la consideració d'incident d'execució i infracció de la
STC 259/2015 (de 2 de desembre de 2015), tal com ha estimat, per unanimitat, el
Ple del Tribunal Constitucional, el dia 19 de juliol de 2016.
ATÈS que aquestes Resolucions, pretenen fonamentar-se en un principi de legitimitat democràtica del Parlament de Catalunya, que està en absoluta contradicció amb
la Constitució Espanyola i amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que recordem
són les normes que sustenten la seva autoritat; i contradiuen els pilars de l'Estat de
Dret, basats en el respecte a la llei i el Dret i la pròpia legitimitat democràtica del
Parlament de Catalunya, reconeguda i emparada per la Constitució Espanyola.
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ATÈS que la composició actual del Parlament de Catalunya i la seva representació
política, sorgida del resultat de les eleccions autonòmiques celebrades el passat 27
de setembre de 2015, és fragmentada, plural i diversa, de la mateixa manera que la
societat catalana actual.
ATÈS que aquest procés polític a Catalunya, que es pretén culminar amb l'obertura
d'un procés constituent a Catalunya, destinat a la creació d'una eventual constitució
catalana i d'un estat català independent, no compta amb una majoria social que doni suport l'inici d'una transformació polític i social d'aquesta envergadura i, el que és
fonamental, no compta amb el reconeixement i aval de l'ordenament jurídic vigent
en l'actualitat.
ATÈS que als representants públics del Parlament de Catalunya: President de la
Generalitat, consellers, presidenta del Parlament i els mateixos diputats, no se'ls exigeix una adhesió ideològica a la Constitució, però sí el compromís de realitzar les
seves funcions d'acord amb ella.
ATÈS que en la sessió del Ple del Parlament de Catalunya, del dia 27 de juliol, la
presidenta del Parlament i els grups parlamentaris de Junts Pel Sí i les CUP, no van
realitzar les seves funcions d'acord amb el que estableix la Constitució, tampoc van
acatar les consideracions i sentències del Tribunal Constitucional, i finalment van incloure en l'ordre del dia de la sessió, l'informe i les conclusions de la Comissió d'Estudis del Procés Constituent, que va ser votada i ratificada amb els vots dels diputats d'aquests dos grups parlamentaris.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(C 's) proposa al Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- EXPRESSAR L‘ABSOLUT REBUIG de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat a la resolució 263 / XI del Parlament de Catalunya i a qualsevol altra iniciativa il·legal per part de les institucions catalanes i dels seus representants i càrrecs
públics.
SEGON.- RATIFICAR la declaració solemne aprovada per aquest Ajuntament, en
sessió de 2016.11.24, que aquesta Corporació ajustarà la seva actuació a l'estricte
marc legislatiu derivat de l'aplicació de la Constitució i no acatarà Llei o norma que,
en cas de controvèrsia, el Tribunal Constitucional suspengui i, si escau, declari contrària al que estableix la Constitució espanyola.
TERCER.- TRASLLADAR aquests acords al president del Govern de la Generalitat,
a la Mesa del Parlament de Catalunya, als Grups del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i als grups municipals del consistori.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, número 30, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la seva presentació, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bona tarda. L‘esport és una activitat recomanada a qualsevol edat que aporta
nombrosos beneficis per a la salut i el benestar de les persones. La tendència
d‘incorporar hàbits i formes de vida saludable amb la incorporació de multitud de
corrents esportives: la calistènia, córrer, crossfit, paleo, etc... estan en ple creixement amb expectatives d‘incrementar-se cada cop més. La pràctica de l‘esport a
l‘estiu a l‘espai públic també contribueix a convertir-lo en un lloc de trobada i convivència, incidint positivament en la vida dels veïns i veïnes i en les relacions comunitàries, ja que l‘esport tan individual com en grup fomenta valors com l‘autosuperació, el companyonia, el respecte i fomenta llaços de germanor entre els esportistes. Aquestes pràctiques faciliten i promouen relacions socials, connexions, intercanvi de coneixements més enllà de resultats o de reptes competitius, essent un element social fonamental en la inclusió en la pràctica esportiva saludable de col·lectius sense recursos econòmics que difícilment poden accedir a quotes de instal·lacions privades.
Hi ha experiències molt positives de ciutats veïnes que han instal·lat els anomenats
circuits esportius que són instal·lacions específiques a l‘aire lliure d‘accés obert i
gratuït d‘instal·lacions i aparells per fer exercici físic, distribuïts per diversos punts
de la ciutat que poden ser utilitzats per tothom en qualsevol moment. El clima mediterrani de la nostra ciutat afavoreix que l‘Hospitalet de Llobregat esdevingui en un
gimnàs obert on es puguin practicar una gran varietat d‘esports a l‘aire lliure durant
tot l‘any. Per aquests motius resulta fonamental habilitar espais que incentivin la
pràctica d‘exercici a l‘abast de tothom per aconseguir la pràctica esportiva com un
hàbit per a la majoria de la població. La implentació d‘aquests sistemes esportius
són una bona oportunitat per aportar valor a la ciutat mitjançant l‘enfortiment de les
relacions comunitàries, la salut, l‘esport i la innovació.
Respecte als punts, diguem-ne, que nosaltres proposem, hi va haver un intercanvi
de propostes entre el grup del Partit Socialista i nosaltres i al final les propostes
queden de la següent manera:
1. Que una comissió formada per l‘equip de govern, tècnics municipals, grups polítics amb representació municipal, entitats esportives de la ciutat i un representant
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escollit per cada Consell de Districte, planifiqui zones i models d‘implantació específics per a la creació d‘instal·lacions esportives de llarg recorregut per un ús
mínim de 10 anys. Amb l‘objectiu que cada parc, barri o unitat veïnal a decidir,
compti amb un circuit dedicat. Una vegada formulada la proposta serà sotmesa a
validació pels Consells de Districte i a consulta ciutadana als districtes corresponents.
2. Que durant l‘any 2017 es porti a terme la implantació d‘una prova pilot del resultat de la planificació del primer acord, en un parc de la ciutat o ubicació més adient a decidir.

Essent les 20.30 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència la Sr. José M.
García Mompel, 2on Tinent d‟Alcaldia.

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

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

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, des de la CUP-PA votarem a favor aquesta moció.
Potser creiem que seria interessant incloure-hi també que caldria que anés acompanyada d'una millora dels parcs: arbres per resguardar-se del sol a l‘estiu i fonts
d‘aigua públiques. Revisar el seu funcionament actual. Caldria potser incorporar-hi
també la senyalització explícita de cadascuna de les zones proposades, incloent-hi
les ja existents.
Però estem totalment d‘acord amb el contingut de la moció. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Des de Convergència veiem, votarem a favor aquesta moció. La veiem molt bé
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perquè no es més que l‘ampliació, com ja diuen en el segon paràgraf d‘una moció
que vam presentar nosaltres abans de l‘estiu, en aquest cas concretada per gent
gran. El que ens preocupa de l‘execució d‘aquesta moció com de tantes altres coses de caràcter públic és que atès l‘elevat grau d‘incivisme que hi ha a la ciutat, aquestes coses que estan exposades públicament no es malmetin. Hem de fer un
exercici de que tot això, tot això que estem aquí aprovant significa inversió en diners, diners públics, diners de tots. Parlaríem d‘això, de circuits esportius a l‘aire
lliure. Parlaríem dels bancs de tota la vida en els que la gent s‘asseu. O de les papereres i jo crec que hem de fer un exercici de continuar lluitant contra una cosa
que jo crec que personalment se‘n parla molt però se‘n lluita poc i se‘n fa poca pràctica educativa o això us ho reclamo curosament a l‘equip de govern, per allò de qui
governa i es qui té la potestat d‘incidir-hi més, que l‘incivisme s‘ha d‘eradicar perquè
sinó totes aquestes coses que es posen exposades públicament doncs pateixen
aquest incivisme i per tant es malmeten i ens costen les coses més diners dels que
ens haurien de costar. Per tant altre cop ho dic, un sí radical a aquesta moció però
tenint en compte que hem de seguir vetllant i lluitant fermament amb l‘incivisme per
protegir totes aquestes instal·lacions públiques.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Votarem a favor. Creiem que és una iniciativa molt interessant per dinamitzar i
per adaptar a una ciutat com la nostra que tenim espais, nombrosos parcs com per
exemple, Les Planes, que un grup volia tancar fa unes setmanes i creiem que és
una iniciativa que pot donar contingut, pot donar noves activitats i dinamitzar i socialitzar aquestes zones. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Desde el partido popular también votaremos a favor de esta iniciativa. Pensamos que es una forma moderna también de entender la actividad física y el deporte. Que muchas ciudades ya de España la están incorporando. Pensamos también que se deberían de introducir elementos de dinamización en la propuesta que
sería otra fase. Efectivamente para promocionar, dinamizar esos parques y por tanto pues la vemos muy positiva para la ciudad.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
A favor.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí. Muchas gracias. No sé si me alegro o lamento que esta moción no despierte
tantas pasiones como las que hemos debatido anteriormente. Por un lado me alegro, por otro quizás lo lamento. Pero bueno, en fin.
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Para posicionar al grupo socialista. En este caso destacar la coincidencia de los objetivos que la moción plantea con los objetivos del propio gobierno municipal en la
línea de trabajar para acercar la práctica deportiva y la actividad física a todo el
mundo, aprovechando evidentemente los espacios más adecuados para ello, así
como detectando nuevas formas, nuevas necesidades y nuevas demandas de los
ciudadanos. De hecho, en el anterior pleno como decía el portavoz, que no está en
este momento de Convergencia, ya nos manifestamos al respecto en una moción
de este grupo.
Para nosotros concebir la ciudad como una gran instalación deportiva es un objetivo
clave. Esta es una ciudad que históricamente ha invertido muchísimo en el deporte,
porqué siempre lo hemos considerado una herramienta de cambio, transformación
social, de progreso y sobre todo generadora de igualdad de oportunidades. Precisamente hace unos días, la revista deporte se hacía eco de esa apuesta por el deporte, destacando que desde el 2008 el presupuesto en deportes de la ciudad de Hospitalet ha crecido un ciento sesenta ocho por ciento, dedicando más de 50 € por
habitante a esa materia. Estando ya dentro de las veinte grandes ciudades españolas que más invierte en deporte. Por tanto nuestra voluntad es seguir en esa línea y
por eso este mandato será también un mandato de fuerte inversión deportiva y por
eso estamos de acuerdo con la idea que desliza esta moción que coincide con ese
objetivo.
Yo quiero agradecer al grupo d‘ICV-EUA-Pirates la incorporación de los consejos
de distrito que fue un poco el apunte que hicimos desde el grupo municipal socialista para la toma de esta decisión y sí me gustaría que constara mi prevención al
respecto del punto dos, que lo votaremos a favor igualmente, pero al respecto de
los plazos en el sentido que estoy seguro que podremos poner en marcha pues ese
grupo de trabajo rápido. Que seremos capaces de ponernos de acuerdo entre todos
en cuáles son las mejores ubicaciones, los mejores circuitos, etc. Que los consejos
de distrito se reunirán lo antes que se pueda, para validarlo, que se podrá hacer esa
participación ciudadana de consulta directa y que se podrá hacer los trámites administrativos que luego conlleva cualquier cosa que haga el ayuntamiento. A mí, llámeme escéptico, hacerlo todo, todo, todo, y llegar con todo hecho al final del diecisiete lo veo un poco difícil pero por lo menos lo que sí que hay el compromiso es de
que empezaremos lo antes posible y que no se dilatará en el tiempo. Intentaremos
que acabe en condiciones. Por tanto votaremos a favor de la moción.
Essent les 20.37 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans. Així mateix, també s‟incorporen
a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del grup polític municipal del Partit
Popular i el Sr. Antoni García i Acero, regidor del grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Un momento. Agradecer la unanimidad de... digamos de la aceptación de la mo-
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ción y bueno poner una fecha es precisamente para que nos pongamos las pilas y
nos pongamos a trabajar rápido por qué entendemos que esta moción puede ser
muy saludable para el conjunto de la ciudadanía y para la ciudad en general. Entonces por lo tanto es mucho mejor poner una... apretarnos en la fecha y luego ya iremos caminando.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 30; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 30.- PER L’IMPULS DE CIRCUITS ESPORTIUS A L’AIRE LLIURE A
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
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, amb una
esmena ―in voce‖ ja incorporada a l‘acord PRIMER, a proposta del regidor del Partit
dels Socialistes de Catalunya, Sr. Cristian Alcázar, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que l'esport és una activitat recomanada a qualsevol edat que aporta nombrosos beneficis per a la salut i el benestar de la persona. Hi ha estudis que demostren
que practicar exercici físic ajuda a desenvolupar hàbits que milloren la qualitat de
vida.
Atès que el ple municipal va aprovar la moció per augmentar el nombre d‘instal·lacions esportives per gent gran. Una iniciativa molt bona però que cal ampliar a altres rangs d‘edat que inclogui a la gent jove i adulta, amb altres necessitats diferenciades.
Atès que la tendència d‘incorporar hàbits i formes de vida saludable, amb la incorporació de multitud de corrents esportives (calistenia, córrer, crossfit, paleo, etc...)
està en ple creixement, amb expectativa d‘incrementar-se cada cop més.
Atès que molts esports d‘interior (Halterofilia, fitness, TRX, GAP, aeròbic, etc...) i específics poden realitzar activitats complementàries a l‘entrenament d‘interior practicades a l‘aire lliure si es faciliten unes mínimes instal·lacions.
Atès que per aquest motiu resulta fonamental habilitar espais que incentivin la pràctica d'exercici a l'abast de tothom per aconseguir la pràctica esportiva com un hàbit
per a la majoria de la població.
Atès que el clima mediterrani de la nostra ciutat afavoreix que L'Hospitalet de Llobregat esdevingui en un gimnàs obert on es pugui practicar una gran varietat d'esports a l‘aire lliure durant tot l'any.
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Atès que en l'actualitat el 75% de la població viu el seu dia a dia allunyat de la naturalesa i per tant dels amplis beneficis que ens aporta. És bàsic per al nostre organisme el contacte amb els rajos solars i altres elements de la naturalesa com els arbres, l'aigua… En general, apareix una sensació de plaure i benestar i disminueixen
els nivells d'estrès propis de la nostra rutina diària. Cal destacar els efectes positius
de l'exposició al solar, sempre que sigui de manera controlada i segura, ja que són
indispensables per a una correcta producció de vitamina D, bàsica per al metabolisme del calci. A més, existeix evidència que el sol augmenta l'activitat de les cèl·lules
del sistema immune i neuromuscular. Gaudir de banys de sol facilita descansar millor per la millora en la producció de serotonina.
Atès que la pràctica de l'esport a l'espai públic també contribueix a convertir-lo en
un lloc de trobada i convivència, incidint positivament en la vida dels veïns i veïnes i
en les relacions comunitàries, ja que l‘esport, tan individual com en grup, fomenta
valors com l‘autosuperació, el companyerisme, el respecte i fomenta llaços de germanor entre els esportistes.
Atès que en la majoria d'espais públics de la ciutat es realitzen activitats esportives
espontànies organitzades per col·lectius diversos i de diverses edats. Es tracta d'una nova manera de viure la ciutat, de participar i que la gent pugui gaudir de l‘espai
públic. Aquestes pràctiques faciliten i promouen relacions socials, connexions, intercanvi de coneixement més enllà de resultats o de reptes competitius. Essent un
element social fonamental la inclusió en la pràctica esportiva saludable de col·lectius sense recursos econòmics que difícilment poden accedir a quotes d'instal·lacions privades.
Atès que hi ha experiències molt positives de ciutats veïnes que han instal·lat els anomenats "Circuits esportius" que són instal·lacions específiques a l'aire lliure,
d'accés obert i gratuït, d‘instal·lacions i aparells per fer exercici físic distribuïts per
diversos punts de la ciutat que poden ser utilitzats per tothom en qualsevol moment.
El conjunt d'elements pot incloure bancs d'abdominals, barres de flexions, barres fixes per treballar els músculs dels braços i esquena. i barres de salt, i moltes més
possibilitats per millorar la coordinació, l'agilitat, la força, la resistència i l'equilibri.
Atès que les persones que practiquen esport als circuits esportius milloren la capacitat física, l'equilibri, la mobilitat articular, el control postural, incrementen l'autonomia en la pràctica de l‘exercici físic i milloren l'estat de salut en general.
Atès que la implantació d‘aquests sistemes esportius són una bona oportunitat per
aportar valor a la ciutat mitjançant l'enfortiment de les relacions comunitàries la salut, l‘esport i la innovació.
Per tot això el grup municipal ICV-EUIA-PIRATES proposa al Ple de l‘Ajuntament de
L‘Hospitalet de Llobregat l‘aprovació dels següents acords:
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PRIMER.- Que una comissió formada per l‘equip de govern, tècnics municipals,
grups polítics amb representació municipal, entitats esportives de la ciutat i un representant escollit per cada Consell de Districte, planifiqui zones i models d‘implantació específics per a la creació d‘instal·lacions esportives de llarg recorregut per un
ús mínim de 10 anys. Amb l‘objectiu que cada parc, barri o unitat veïnal a decidir,
compti amb un circuit dedicat. Una vegada formulada la proposta serà sotmesa a
validació pels Consells de Districte i a consulta ciutadana als districtes corresponents.
SEGON.- Que durant l‘any 2017 es porti a terme la implantació d‘una prova pilot del
resultat de la planificació del primer acord, en un parc de la ciutat o ubicació més adient a decidir.
TERCER.- Donar trasllat a les entitats esportives de la ciutat, als poliesportius municipals, a Creu Roja de L‘Hospitalet, entitats juvenils de L‘Hospitalet.

PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 31, 32 i 33 es produeixen les intervencions següents:

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Bien. Quizás continuando con el debate anterior nosotros presentamos aquí una moción que creemos que es de justicia porqué efectivamente, a mi me ha
escandalizado esto de vulnerar las leyes que se consideran injustas. Me ha escandalizado porqué claro quien dice que una ley es injusta y quien tiene o da permiso
para vulnerarla. Las leyes siendo justas o injustas son leyes, hay que acatarlas y en
todo caso modificarlas por los cauces legales pero jamás, jamás vulnerarlas unilateralmente. Entonces entramos en otro estado de cosas que es el que ustedes pretenden efectivamente. Más antidemocrático que es el estado que ustedes pretenden construir.
Porqué se cumplen seis años desde que los separatistas iniciasteis este propósito
de romper el estatuto catalán, las instituciones, el autogobierno y nuestra condición
de español que también nos la queréis quitar. En este pasado mes de junio el parlamento catalán dio un paso muy grave de destrucción de nuestro sistema. Cuando
se dio a sí mismo la condición de poder constituyente mediante la aprobación de un
proceso constituyente propio para la supuesta desconexión con el resto de España
y así formar una confrontación, una confrontación, una asamblea constituyente para
la aprobación de una carta magna catalana.
Los diputados separatistas no solo se han situado contra la Constitución sino que
han vulnerado y violentado el estatuto de autonomía que le da la legitimidad a esos
diputados y el propio estado de derecho. Y han hecho, por supuesto, caso omiso al
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Tribunal Constitucional al que solo acuden cuando les interesa. Estos despropósitos
siempre pueden triunfar si la mayoría no hacemos nada para impedirlo. Por eso los
concejales que creemos que nadie puede estar por encima de la legalidad, que nadie puede vulnerar las leyes, creemos que quienes actúan saltándoselas, sin buscar
el diálogo ni el consenso, sino imponiéndolas por la fuerza o de manera unilateral al
conjunto de la sociedad son un escudo de disparates.
No hay precedente alguno en nuestras democracias occidentales de una nación
que haya aceptado que una parte de ella unilateralmente se independice, haciendo
valer una supuesta legitimidad en contra del conjunto de todas nuestras leyes. Las
leyes que nos hemos dotado todos juntos, todos juntos hemos de cambiarlas. Por
tanto los planes unilaterales de ruptura no solo deben ser combatidos jurídicamente
sino que quienes no queramos esa ruptura debemos expresar públicamente nuestro rechazo. Y así lo hacemos y poner nuestro firme compromiso común en la defensa de la democracia y la libertad por encima de nuestras discrepancias políticas.
Por ello presentamos esta moción.
La moción de la revisión del o la posible actualización del PGM, sector Can Rigalt
pues es una moción en la que como intención máxima lo que queremos es darle un
impulso. Un impulso a una zona que ya lleva años y años dejada y estancada. Un
impulso político.
Sabemos que ya desde julio del 97 el Futbol Club Barcelona adquirió estos terrenos
para construir, pues, una hipotética segunda residencia para jugadores. Al final se
fue al traste el proyecto y en el 2006 se aprueba, eso sí, con el voto en contra del
Partido Popular. Un proyecto que hasta ahora se ha incumplido. Sabemos que no
es responsabilidad solo del ayuntamiento este incumplimiento pero también sabemos que las condiciones en las que se diseñó el proyecto no son las condiciones
actuales. Los números no son los mismos. Y las necesidades de la ciudad tampoco.
Por tanto pretendemos con esta moción dar un impulso político para renovar este
proyecto y para hacer de Can Rigalt algo posible. Actualmente este proyecto se
encuentra dejado y abandonado. Obviamente los números y las condiciones en las
que se diseñaron ya no son viables y no sabemos cuándo van a serlo. Por tanto
creemos que necesitan una revisión y una revisión a fondo para hacer posible este
gran proyecto urbanístico en la ciudad. Los vecinos lo necesitan.
Y la tercera moción que traemos es para la paulatina implantación de mesas de
fútbol pin-pon. Creemos que como el fútbol es uno de los deportes más practicados
en nuestra ciudad como en la mayoría de parques está prohibida también su práctica y como vemos que mesas exteriores de tenis de mesa o de pin pon están también infrautilizadas, porqué algunas están en zonas donde meteorológicamente
pues no es posible utilizarlas, creemos que sería interesante y práctico pues analizar y cambiar paulatinamente mesas de pin pon que no se utilizan por estas otras
de fútbol o instalar en otras ubicaciones estas mesas de fútbol. Por ello traemos
esta moción a la consideración. Ello mejoraría, mejoraría condiciones. Se podría
utilizar en parques la pelota cuando de hecho está prohibido, mejoraría técnica porqué son mesas utilizadas por equipos importantes y por entrenadores importantes y
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de nivel y por ello también pretendemos que puedan ser instaladas en centros polideportivos públicos. Gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gràcies. Respecte a la moció de rebuig a l‘estudi del procés constituent, mateix
argument que el punt 29 presentat per Ciutadans, voto en contra.

Moció per a la revisió i possible actualització del PGM sector Can Rigalt, a favor.

I moció per a la instal·lació de taules exteriors (aquesta barreja de futbol i de pin
pon) sí que m‘agradaria fer una esmena al segon acord perquè crec jo donar-li una
mica més de sentit a la moció. El text diu: ―Que el Ayuntamiento de L‘Hospitalet
reemplace las mesas de pin pon que por ubicación no sean utilizadas por estas
nuevas mesas cuando estas primeras deban repararse o ser reemplazadas por el
uso‖.
L‘esmena que faig diu: ―Siendo el estudio favorable, elevar a la decisión de los Consejos de Distrito la sustitución y ubicación de estas nuevas mesas‖.
Aquesta seria l‘esmena que proposaríem més que res perquè crec que a la realitat
del barri són els que millor saben quines taules s‘utilitzen, quines no, quines aniria
millor canviar-les o quines no. Votarem a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra de la moció 31 i a favor de la 32 i la 33.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Nosaltres votarem en contra de la moció 31. Votem en contra d‘aquesta moció
de rebuig a l‘estudi del procés constituent pels mateixos arguments que ja hem exposat anteriorment en relació a la moció número 29 presentada pel grup municipal
de Ciutadans.
També votarem en contra de la moció 33. Creiem que es tracta d'un esport molt
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minoritari. Es desconeix, desconeixem, nosaltres no hem sabut trobar-ho, el nombre
de practicants, sense federació i amb una inversió, creiem, poc justificable.
Des de la CUP-PA apostem per equipaments/inversions que primer de tot no siguin
només una moda i que en segon lloc, facilitin l‘esport i el joc en equip: com el futbol,
el bàsquet, l‘handbol o el Korfbal, per exemple, un esport mixt, per posar-hi alguns
exemples. A més a més, la moció parla sobre les taules de ping-pong, el seu estat i
el seu poc ús, és per això que hauríem de preguntar-nos o hauríem de preguntar
quin protocol es fa servir per determinar si s'instal·len o no i a on es fa, equipaments
o instal·lacions d'aquests tipus? I on són les dades, ens agradaria pregunta‘ls-hi, on
són les dades que sustenten afirmacions tan agosarades sobre l‘ús de determinades instal·lacions esportives a l‘espai públic que apareixen en la pròpia moció?
I en relació a la 32, votarem els acords per separat. Tot i que no compartim bona
part de les consideracions expressades a la part expositiva de la moció, ens abstindrem al primer acord i votarem a favor del segon i tercer acords que es proposen.
Expressem però la nostre desconfiança sobre els veritables objectius de demanar la
revisió de l‘actual projecte d‘ordenació urbanística del sector de Can Rigalt. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció número 31, moció de rebuig a l‘estudi del procés constituent. Ja no sé que dir però apart de votar-la en contra, el més divertit és que el Partit
Popular en el punt tercer diu: ―refermar el nostre compromís amb la defensa de l‘estat de dret. En una democràcia ningú no pot estar per sobre de la llei. Tots som iguals davant de la llei i els tribunals.‖
Precisament el Partit Popular no és el garant d‘aquestes coses y para ―muestra un
botón‖, amb el Tribunal Constitucional actualment. Però bé... Rai que estoy hablando yo, cuando te toque hablas tú. No pasa nada. Seguim doncs tornem al mateix,
vull dir, continuem amb aquesta dèria de no entendre que el quaranta-set per cent
de la població de Catalunya, que el percentatge no significa res més que o molt,
dos milions de persones que creuen que la solució a la catàstrofe econòmica, social, de pertànyer a Espanya pugui ser la independència de Catalunya. I ho dic així
perquè és com pensen dos milions i escaig de persones. I no passa res. N‘hi haurà
més d‘altre costat. No sé si hi haurà menys. Com que no hi ha un referèndum clar
no ho sabrem mai.
Però el que està clar és que aquesta gent té dret a expressar el què sent i el què
pensa i a dir-ho. I això no és contravenir cap tipus de llei. El que passa és que qui
més es preocupa de garantir les lleis és el partit que més no segueix les lleis en diferents coses. És curiós quan a casa teva no fas les coses i surts a explicar-li a la
resta que tu sí que ho has de fer, però jo a casa meva no ho faré. Per tant votem
que no i no em reiteraré en el que he dit en l‘altre moció de Ciutadans molt semblant.
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Moció per a la revisió i possible actualització del PGM del sector Can Rigalt. Ja s‘ha
dit. El pla que en el seu dia es va idear era molt agosarat, en una època que es podien fer certes coses. No va sortir bé i la realitat és que ara és no assumible però
que també ens hem de revisar és que no és assumible, és tenir la situació que tenim ara, de deteriorament que va a pitjor i que segurament, com es deia aquí, l‘ajuntament no té la potestat per fer-ho però hauríem de trobar-l‘hi alguna solució
perquè sinó això es pot eternitzar. Ja portem uns quants anys sense solució. Allò és
un focus de moltes coses i cap positiva i per tant entenem que s‘ha de buscar la fórmula per fer coses que millorin aquell sector.
En quant al tema de les taules de futbol i pin pon, aquesta barreja. Tot allò que sigui
doncs bé posar elements per a l‘oci juvenil en un espai públic ho recolzem. Tot i que
dintre dels acords hi ha... el primer diu que l‘ajuntament estudiï la possibilitat d‘implantar les taules, per tant estem d‘acord en això. Votem a favor aquest estudi de la
possibilitat d‘implantació de taules. Però en canvi en el segon, i aquí demanaríem
una esmena, entenc jo perquè seria coherent amb el punt primer. Diu que l‘ajuntament de l‘Hospitalet reemplaci les taules de pin pon. O sigui ja dóna per fet que
les has de reemplaçar sense previ estudi. Jo crec que si en el primer estudiem la
possibilitat...

SRA. SECRETÀRIA
El text és.. per precisar el segon apartat, ha fet una esmena el senyor Rafael Jiménez Ariza que s‘ha acceptat per part del grup municipal del Partit Popular que diu:
―siendo el estudio favorable elevar a la decisión de los consejos de distrito la sustitución y ubicación de estas nuevas mesas.‖

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Perdonin la meva ignorància en... si? Ja està. Perfecte. No estava atent. Dit això voto a favor la moció sencera.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Sobre les mocions del Partit Popular votarem en contra de la número 31 i votarem favorablement les dues restants.
Sobre la revisió del PGM del sector Can Rigalt, des del nostre grup municipal sempre hem cregut convenient doncs que s‘havia de modificar i revisar el PGM de la
zona de Can Rigalt. Creiem que aquesta zona, com presentarem a la següent moció, que presenta Esquerra Republicana doncs hi ha que donar-li una sortida. Hem
de ser capaços d‘articular un projecte de consens entre ajuntament, administracions, veïns i veïnes. I sobretot perquè és necessari que hi hagi aquest pulmó verd
que necessita el barri de Pubillas Casas que és... que es faci i es materialitzi el parc
metropolità.
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De la moció, a mi realment em sorprèn que el Partit Popular parli de promoure l‘especulació urbanística i em sorprèn aquesta afirmació perquè si algú ha abanderat la
bandera de l‘especulació ha estat el Partit Popular. Perquè no sé si recorden, és a
dir la gent del Partit Popular, que va ser el govern d‘Aznar que va promoure la nova
llei del sòl. Una nova llei del sòl que privatitzava el mercat del sòl, augmentava el terreny urbanitzable amb aquesta idea de que quant més terreny hi hagi per construir,
més pisos es crearan i que ha estat el causant del que seria la bombolla immobiliària i de l‘especulació urbanística, a part de ser un dels elements que la gran majoria
de membres del Partit Popular, a molts municipis, doncs estan imputats per casos
de corrupció urbanística. Per tant em sorprèn doncs que hi hagi aquestes afirmacions de lluita contra l‘especulació, doncs, urbanística.
I nosaltres doncs continuem demanant doncs, com deia abans, que hi hagi doncs
un nou plantejament per part de l‘ajuntament. Creiem que hi ha una zona, doncs, hi
ha que buscar-li doncs una solució i també ens agradaria saber, ja que aquí tenim
els regidors, és dir si hi ha alguna proposta sobre la taula en aquests moments per
a aquesta zona perquè hem vist en algunes notícies que es podia instal·lar un hotel
per la zona de Can Rigalt o han sorgit diferents tipus de notícies al respecte.
Sobre el tema de la moció del procés constituent, doncs el que hem dit abans. Hi ha
una majoria parlamentària en aquest país que treballa en el procés de la construcció catalana. Vostès tenen l‘opció si no volen que avancem de fer una consulta que
és el que ens agradaria a tothom a favor de la independència o perquè els ciutadans i les ciutadanes poguessin votar i és clar vostès parlen de vulnerar lleis. Mira
nosaltres vulnerarem totes aquestes lleis que siguin injustes.
I vostè a la gent del Partit Popular, parlant de lleis, han impugnat una llei que va
aprovar el Parlament de Catalunya, el parlament d‘aquest país que és la llei contra
la pobresa energètica. Una llei a la qual doncs es diu que no es tallarà ni la llum, ni
l‘aigua, ni el gas a les persones en situació vulnerable i també doncs que s‘ajudarà
perquè no hi hagi cap tipus de desnonament. Aquesta llei és la que han impugnat
vostès. I vostès, sí, sí, l‘han impugnat a través del Tribunal Constitucional que tots
sabem qui presideix aquest Tribunal Constitucional. Que d‘independent té poc perquè s‘acaba escollint bàsicament per la gent del congrés i tenim un President del
Tribunal Constitucional doncs que és o havia estat membre del Partit Popular. I aquestes lleis són les que nosaltres volem vulnerar.
I vostè que era a la setmana de la solidaritat que es va presentar dijous. Van poder
veure la pel·lícula aquella que es va fer. I aquestes són les conseqüències d‘aquest
tipus de lleis que vostès estan aplicant a nivell de l‘estat espanyol. I per tant que a
nivell de Catalunya hi hagi una llei doncs, important que té unanimitat, fins i tot la de
vostès, que han votat a favor d‘aquest tipus de llei. I el que fan es recórrer aquesta
llei en lloc d‘aplicar-la a tot l‘estat espanyol.
Per tant aquest grup és a dir, desobeirà tot aquests tipus de lleis que siguin injustes.
I ho he dit abans, aquest país avança cap a la construcció de la república catalana i
nosaltres estem al servei del poble de Catalunya i per tant acatarem les decisions
del parlament de Catalunya que és el parlament dels catalans i de les catalanes.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, pel que fa a la moció 31, moció de rebuig a l‘estudi del procés constituent
nosaltres votarem en contra. Ja ens estem acostumant en aquest ple a tenir mocions i contra mocions sobre cada resolució o actuació que es fa al Parlament de Catalunya encara que considerem que no és el debat que hem de tenir al ple de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet. Bé, és una dinàmica que hem agafat per tal de no entrar a
solucionar els problemes reals i concrets dels ciutadans del nostre país i esperem
que acabi d‘hora, que acabem d‘hora aquests debats i no continuem ple rere ple
parlant d‘això.
Pel que fa a la moció, no estem com vam expressar al parlament sobre les conclusions d‘aquest informe però sí amb l‘estudi d‘un procés constituent al qual nosaltres
també vam participar encara que les nostres opinions es van obviar en aquestes
conclusions.
Considerem també que el PP no es troba en posició d‘instar a cap partit a abandonar les seves postures rupturistes, quan el PP és el partit que està trencant aquest
país, però el trenca en desigualtat i injustícia, que pateix la gent que viu a Espanya i
a Catalunya. Crec que no està en posició de parlar de ruptures ni de res d‘això. Per
tot això, considerem nosaltres, que és necessari, molt necessari, tant a Catalunya
com a Espanya, un procés constituent. Les regles del joc que estan marcades avui
no són compartides per una amplia part de la població i això ens ha de portar a una
reflexió profunda sobre els fonaments del nostre sistema.
Ens sobta d‘aquesta moció i aquesta defensa de tots som iguals davant la llei que
vingui del PP, del partit amb més corrupció de tota Europa. I que ha demostrat sobradament el poc respecte que tenen per la llei i per al seu compliment. No, no som
iguals davant la llei. Quan una dona entra a presó per robar aliments pel seu nen
perquè no tenen diners per menjar i n‘hi ha personatges, com podem parlar de Barberà, Camps, que poden robar-nos a tots fins i tot inclús a aquesta dona, i surten
impunes, no podem parlar de que tots som iguals. No podem parlar de que tots som
iguals davant la llei quan tenim estatus com la monarquia que no responen igual
que nosaltres davant la llei. Per tant nosaltres no compartim aquesta defensa que
diu el PP de la legalitat perquè si aquesta és la justícia que ells entenen no la compartim, no és la que nosaltres defensem.
Per la 33, de les taules exteriors de futbol i pin pon, votarem per punts. Votarem a
favor del primer i tercer acord i el segon en contra encara que s‘hagi fet una modificació que va en la via de que nosaltres demanàvem una mica però no l‘acceptarem
igualment.
Com ja hem demanat a la moció que hem presentat anteriorment, nosaltres volem
ampliar els espais públics per fer esport a l‘aire lliure i per això votarem a favor aquest primer punt que demana un estudi per veure on es poden implantar aquestes
taules. El que ja no veiem de rebut és substituir les taules que hi ha de pin pon per
aquestes noves perquè continua fomentant i mantenint la centralitat del futbol en
l‘esport. Hi ha molts més esports en aquesta vida. N‘hi ha molts d‘altres més i a-
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quest, el futbol, té molta incidència mediàtica, el coneix tothom, és el més practicat i
nosaltres el que volem és que es fomenti tot tipus d‘esport. Per això substituir pistes
com poden ser les de pin pon que tenen ús en la nostra ciutat i també permeten a
persones amb mobilitat reduïda poder fer-les servir. En canvi, les taules aquestes
de pin pon i futbol no ho permetrien, no ho considerem. No creiem que sigui aquesta la via. Poden compartir espai, podem tenir de les dues taules però no veiem el tema de substituir-les ja directament.
Sí que és cert que en algunes taules de pin pon no s‘estan utilitzant o no es poden
utilitzar però de vegades no es perquè la gent no les vulgui utilitzar sinó perquè no
són en un lloc adient i perquè tenen algun defecte de forma que també les hem trobades. Llavors en aquest cas l‘objectiu seria arreglar aquesta situació però no substituir-la per un altra. Creiem que són dues pràctiques que es poden compaginar i no
volem eliminar pràctiques esportives diferents del futbol.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecte a la 32, sobre el sector de Can Rigalt. Lo primero que se me viene a la
cabeza cuando vi esta moción es de aquellos barros estos lodos. Unos terrenos
que se venden que luego no se puede hacer el proyecto porqué los vecinos se ponen en pie de guerra. Esto pasa cuando se hacen las cosas de espaldas a la gente.
Yo misma participé en aquellas movilizaciones, el movimiento vecinal estuvo en pie
de guerra durante muchísimo tiempo. Y ahora unos terrenos digamos que con diversas vicisitudes están allí y los vecinos están padeciendo, llenos de basuras y de
ratas y de muchísimas cosas. Da muchísima pena cuando llegas desde la parte de
Barcelona y te encuentras con la alambrada aquella que parece…, da como bastante impresión.
Nosotros votaremos a favor del punto uno porqué consideramos que los vecinos están como muy hartos y más que hartos. Yo creo que están siendo hasta demasíado
prudentes con la situación que tienen por allá.
Pero también votaremos el punto tres, pero votaremos en contra del punto dos, porqué nosotros no consideramos los cambios ni parciales, ni puntuales. Consideramos que se ha de hacer una mirada global sobre todo el proyecto y que ha de ser
profundamente participativo. No abre la puerta a la especulación. Abre la puerta…
ahí planea digamos aquellas mil viviendas que se estaban hablando hace muchísimo tiempo y que el movimiento vecinal rechazaba digamos porqué es profundamente especulador y no había condiciones para poder albergar todo eso.
Por lo tanto votaremos en contra del punto tres. Perdón. Sí. Del dos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, nosotros votaremos favorablemente a las tres. Evidentemente tenemos que comentar alguna cosa.
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Es que… si es que no hay manera de salirse de este tema. Esto es un círculo vicioso ya que hemos entrado explicando las cosas cuarenta veces. Los de Esquerra
por un lado, los del otro por otro. Con el mismo debate siempre, cansando y aburriendo.
Mire, es que hay que ser más valiente porqué han decidido: todos vamos a desobedecer. Venga para delante. Y porqué no desobedecieron ustedes el otro día de verdad y se fueron a Madrid todos allí, a hacer el espectáculo que montaron para seguir alimentando el tema. No vayan ustedes cuando les llamen al Supremo. El otro
día se presentaron allí con todos allí, todos. Venga, a dar espectáculo, a explicar, a
seguir estirando el chicle y tal.
Mire, esto no es serio. Al final tiene uno la sensación de que ustedes lo que quieren
es montar un espectáculo permanente para seguir estirando el chicle y algunos que
sigan viviendo de ese cuento. Oiga sean más serios. Si dicen que desobedezcan,
desobedezcan ya de una vez hombre, por todas. Cuando los llamen a los tribunales
no vayan. Eso es desobediencia pero como saben que… como usted un día hizo un
gesto aquí ¿se acuerda? Pero luego no están tan dispuestos cuando le ven las orejas al lobo salen corriendo. O sea que vamos a ver. Hay que ser más serios, hombre. Si se desobedece, se desobedece y si no, no se desobedece.
Yo les aconsejo que no desobedezcan. Que lleven las cosas por el cauce que hay
que llevarlas y al final ya le he dicho antes lo de Ítaca. Si tenemos que ir a Ítaca porqué entre todos consideramos que es lo mejor para todos, pues cuando lleguemos
a Ítaca ya veremos lo que decidimos cada uno. Pero en cualquier caso, mientras
tanto, observen las leyes y no hagan estas afrentas ahí. Desobedecemos, pero luego ya cuando llega la hora de la verdad. Mire eso de que venga la guardia civil a
buscarnos a casa ya no nos gusta tanto. Ya van ustedes allí, pues desobedezcan.
No vayan a Madrid, al Supremo. Pero claro viene bien montar el espectáculo, salir
en todos los medios y seguir engrosando el tema y a sus clientes.
Porqué alguna vez les digo yo así porqué muchas veces es una… los tratan como a
clientes. Y mire que hay gente ahí buena y de buena fe. Mire que hay buena gente,
que yo conozco un montón de gente independentista que la aprecio, la valoro y le
tengo estima porqué son de buena fe. Pero los que están ahí mangoneando para
seguir viviendo del cuento, que hay muchos. Oiga esto es lamentable. Sean más
serios, porqué al final el proceso con estas historias de que desobedezco pero luego voy, pero esto no me conviene desobedecerlo y lo otro no, pues no hay seriedad. Sean serios, si desobedezcan, desobedezcan de verdad y pongamos ya las
cosas en su sitio.
Y luego otra cosa con otras, permítanme usted una licencia, porqué esto estás muy
tenso a veces con el debate identitario se puede muy tenso. Yo veo aquí los rifirrafes que se montan para votar una cosa, sí pero no, no pero sí. Están como aquel
señor que fue al juez y le dice el juez: ―oiga lo tengo que absolver a usted por falta
de pruebas. Porqué claro no le puedo‖… y se pone el señor y dice, porqué había robado un coche sabes, y le dice: ―señoría pues entonces ¿me puedo quedar con el
coche o no?‖.
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A ver, un poco de seriedad. Al final, sí hombre, es que da esa sensación. Da esa
sensación. Vamos a ver. Empezamos a ponerle pegas a las cosas y estamos de acuerdo, alargamos aquí el debate, porqué si esto, por lo otro, porqué da la sensación de que uno quiera aquí pues hombre empezar a buscar los tres pies al gato.
Yo creo que al final si tenemos que votar una moción que hacer una cosa porqué es
consecuente porqué es un tema pues bueno aclárese. Pero a veces que si el palo
que si no sé cuantos y tal. Es que perdemos mucho el tiempo sinceramente. Aunque en cualquier caso no voy a negar yo a nadie el derecho a hacer lo que quiera
hacer. En cualquier caso reitero y me he permitido esta pequeña licencia en clave
de humor para destensar un poco el pleno. Votaremos a favor de las tres.
Essent les 21:05 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, Alcaldessa-Presidenta

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Difícil de superar. Gracias. Para posicionar al grupo municipal respecto de la moción sobre las mesas exteriores. Agradecer al grupo del PP también pues que atendiera a la posibilidad de mejorar algunas partes del texto para conseguir la aprobación y evidentemente como entendemos que lo que plantea es poder estudiar la
ampliación de mobiliario que se instala en parques y en zonas aledañas a las instalaciones deportivas y hacer un estudio y ver si podemos poner algo más que mesas
de pin pon, en ese sentido apoyamos la moción y evidentemente trabajaremos para
darle cumplimiento.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Jo em posicionaré respecte de les mocions 31 i 32.
La moció de rebuig a l‘estudi del procés constituent. Mirin jo crec que tots plegats
estan encantats. Són les dues cares de la mateixa moneda. No podrien viure un
sense l‘altre. I cada mes, vinga a donar-li la volta a la truita. Mirin, en aquest cas els
hi recordo, cadascú amb el matisos, perquè cada vegada amb això som més pintorescos. A l‘inici del mandat els vint-i-set regidors i regidores d‘aquest ajuntament i
de tots els ajuntaments de Catalunya diem: prometo per la meva consciència i el
meu honor complir i fer complir la constitució, l‘estatut d‘autonomia i la resta de l‘ordenament jurídic. Tots. Cadascú, ja dic, amb fórmules pintoresques, però això és el
que diu.
Per tant, mirin sí, nosaltres votem favorablement a complir la llei. I que si algú ens
diu que complim una il·legalitat no la complirem. Faltaria més. Com a institució. Faltaria més. És que encara que diguem el contrari estaríem mentint. Per tant, qui diu
que no?, aquell que no té la responsabilitat després d‘assumir les seves paraules.
Que això també és bastant habitual. És molt més fàcil dir que fer. I quan un no té
l‘obligació de fer el què diu és molt més lleuger a l‘hora de dir segons quines coses.
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I aquest escenari és una exacta reproducció d‘això que estic dient. Els que no han
de fer allò que diuen, ho diuen amb molta lleugeresa.
Respecte del tema de Can Rigalt. Votarem favorablement senyora secretària. Respecte del tema de Can Rigalt també votarem favorablement però algunes qüestions.
Mirin, en el tema de Can Rigalt, a més a més és curiós, que presenti la moció el
Partit Popular. Sap, una de les qüestions per la qual el planejament actual és i en el
seu moment inicialment va ser inviable, que nosaltres ja vam dir per cert planejament, que amb el sostre d‘habitatge, equipaments, zona verda, està aprovat. Que si
no s‘ha complert és perquè era un planejament inviable ja en aquell moment. Per
tant, alerta quan diem: anem a aprovar planejaments i tal. Miri, a Catalunya ARES
se‘n van aprovar 99. Se n‘ha fet un. El de la Remonta. De 99, un. El de la Remonta.
Perquè les coses s‘han de fer viables. Perquè també es poden explicar i es poden
fer volar coloms però després les coses no es poden fer. Doncs en el tema de Can
Rigalt passa exactament el mateix. Es va fer una cosa i es va fer una cosa, que ja
en aquell moment, era pràcticament impossible i avui algun de vostès ho deien és
inviable, és un projecte, aquell planejament, el desenvolupament d‘aquell planejament, l‘execució és inviable. I com és inviable no es podrà desenvolupar per tant, evidentment, s‘haurà de modificar aquesta correlació de càrregues i drets respecte
del planejament.
Però presenta la moció el Partit Popular. El Partit Popular és conscient que una de
les fonamentals càrregues d‘aquell sector és el trasllat o la compactació de la subestació elèctrica? I és conscient que l‘Estat va desestimar l‘al·legació a través de la
qual el que es demanava era la compactació per part de Red Eléctrica Española
propietària d‘aquella subestació i que va ser l‘Estat el que va denegar aquesta al·legació que es va fer des de l‘Àrea Metropolitana? Som conscients que va haver-hi un
acord del consell de ministres d‘octubre del 2015, que era el ―plan de desarrollo de
la red de transporte de energía‖, que en definitiva el que feia era fer tot el desenvolupament i on va impossibilitar que aquella subestació o es compactés o es traslladés deixant de que tingui la potència de cent deu kilowatts i que només sigui de dos
cents vint? i que això permetria reduir-la com a mínim a la meitat? i que això significa una càrrega per a aquell planejament de prop de setanta milions d‘euros?
Perquè clar és que això és el què hi ha. Per tant dir no és que el solar del costat
està brut. Sí, miri està brut. Però és que allò és un propietari privat i els propietaris
privats o fem que ells tinguin la impressió de que el desenvolupament és possible, o
sinó no el faran. És així de senzill. Nosaltres podem dir no, anem a soterrar la subestació elèctrica i anem a soterrar la carretera de Collblanc i anem a fer set hectàrees i mitja que hi ha de zona verda anem a fer-la tot d‘horts urbans i a més a més li
regalarem les eines a tota la gent que hi vagi a treballar. Li regalarem l‘aigua i quan
arribi final d‘any, com només tindran verdures, a més a més li regalarem un pernil a
algú. Però és que això ho ha de pagar algú. Això ho ha de pagar algú. I aquesta és
la part que sempre s‘oblida. Aquesta és la part que sempre s‘obliden.
Evidentment que s‘ha de revisar aquest planejament perquè és inviable. Ho era. En
el seu moment era molt just i ara és inviable. Però ja els ho dic. Bona part de la responsabilitat de la inviabilitat d‘aquest sector, són els costos associats a la subesta-
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ció elèctrica que bona part de la responsabilitat ve del govern central que no va acceptar la reducció, la desaparició de les línees de cent deu i que va desestimar les
al·legacions presentades per l‘Àrea Metropolitana.
Per tant evidentment, amb la gent de la junta de compensació, amb tots els propietaris del sector s‘està treballant de cara a veure la possibilitat de desencallar aquest
planejament, de poder fer-lo tenint en compte evidentment les prioritats de la ciutat i
les necessitats del ciutadans, especialment del veïns que estan més propers a l‘entorn i al barri de Pubilla Casas. Hem instat, ja hem parlat amb l‘actual propietari de
la masia de Can Rigalt, de la finca, amb el Futbol Club Barcelona per tal de veure si
trobem una solució. Una solució no parcial, no momentània sinó que sigui més definitiva per poder acabar amb el risc que hi ha de que aquella masia, catalogada, pugui córrer riscos i que pugui generar fins i tot algun problema a tercers.
Per tant votarem favorablement. Que sàpiga que estem treballant en aquest aspecte des de fa temps però que també sapiguem que les coses mai són perquè sí i que
quan un veu el pollastre l‘ha de veure sencer. No el podem anar tractant ploma a
ploma perquè al final no sabem quin animal estem pelant.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, bueno. Brevemente ya porqué hay algunos temas que redundaríamos en el debate. Respecto a Can Rigalt, perdón. No, no, sí. Respecto a esta moción, nosotros
votamos en contra. Nosotros votamos en contra en su momento. Y efectivamente el
proyecto no estaba bien concebido y fue uno de los motivos por los que votamos en
contra. El cambio del que ustedes me están haciendo referencia, que al final es
una… lo ponemos en la propia moción, y es una resolución ya del 2011, hace referencia a un tema efectivamente de normativa que va modificándose a lo largo del
tiempo. El planteamiento inicial está del 2006. Y no se llevó a cabo. Posiblemente si
nos mantenemos así quince años más, el replanteamiento por supuesto será otro
totalmente distinto al que hagamos hoy. Por tanto, nosotros precisamente lo que
pedimos es de nuevo replantearlo por qué sabemos que es inviable. Por esto y por
otras cosas pero no achaquen este planteamiento precisamente al gobierno central
sino a la propia concepción del proyecto. Que era inviable en su origen.
Respecto a la primera de las mociones, pues tampoco añadir mucho más. Lo único
es que pretenden ustedes que el Tribunal Constitucional sea como ustedes, que
vulnere la ley. Y no puede hacerlo. Entonces se dedica a cumplir la ley. Y a hacerla
cumplir. Y un tribunal no puede incumplir las normativas establecidas. Ustedes como lo hacen se piensan que los demás tienen que hacerlo, pero no. Se ha de cumplir la ley. Y entiendo que estén enfadados con el Tribunal Constitucional. Lo entiendo desde la perspectiva en que no están dispuestos a cumplir ninguna ley. Pero no,
es que las leyes hay que cumplirlas. Porqué es la garantía de la democracia. Y su
proceso no es democrático porqué no están cumpliendo las leyes. Por eso nosotros
traemos esta moción otra vez aquí, para demostrar que su proceso, porqué una y
otra vez queda patente, no es democrático. Y lo están confirmando ustedes. Porqué
están dispuestos a vulnerar las leyes.
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Y también una última apreciación sobre la desigualdad y la injusticia. El problema
de vulnerar las leyes es que ya también condenamos. Porqué, a ver, Barberá no ha
sido condenada todavía por ningún tribunal pero aquí la habéis condenado. Vuestro
grupo la ha condenado ya, sin ser juzgada. Eso es el problema. Ese es el problema
de creerse juez y parte y de vulnerar aquellas leyes que uno le conviene vulnerar
porqué simplemente no le gustan. O buscar culpables cuando todavía no los hay. El
señor Camps fue absuelto. Absuelto por un tribunal y que yo sepa no está condenado de nada. Pero usted le ha condenado. Y mire usted, la desigualdad, no se puede
jugar con la desigualdad. Y mucho menos como arma política. La ley que usted
dice, y que ya debatimos en su momento, precisamente la luz, el gas y demás no
está impugnada. Está vigente. Está vigente. Y el problema de la desigualdad es que
exista y que tenemos que luchar para evitarlo. Pero no con las armas que ustedes
luchan. Ustedes claro, es muy fácil. En dos años nos igualan a todos. Todos pobres
con sus políticas. No. Tenemos que luchar para corregir la desigualdad que hay y el
Partido Popular en estos últimos cuatro años, lo que ha hecho es eso, luchar contra
la crisis económica, poner el país en orden, generar puestos de trabajo y es la arma
más efectiva para ir poco a poco combatiendo la desigualdad. Gracias.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
No. Per contestar al portaveu del Partit Popular. Nosaltres respectarem les lleis del
Parlament de Catalunya. Les que aprovi. I la llei contra la pobresa energètica era
una bona llei que vostès a través del Tribunal Constitucional han impugnat. I avui no
ens parli vostè que lluiten contra la desigualtat. Si són una màquina de crear lleis
contra les desigualtats.
I parla vostè que estan lluitant contra la corrupció. Perdoni‘m quan hi ha un partit
que té tota l‘estructura, és dir, corruptela total. Només s‘ha de veure quants regidors
s‘han salvat del País Valencià, de la ciutat de València, que no estiguin imputats. El
Sr. Matas està imputat. Parlem del senyor Bárcenas. Parlem de les targetes. Si són
el partit més corrupte que hi ha en aquest país. I van donant lliçons de que vostès
són un partit que lluita contra la corrupció, que lluita contra les desigualtats i lo que
fa és impugnar lleis importants pel nostre país, perquè ajuda a la nostra gent, com
la llei contra la pobresa energètica. Que en lloc d‘agafar-la i aplicar-la a tot l‘estat el
que fan és impugnar-la.
Doncs nosaltres desobeirem lleis com aquestes i treballarem per donar solucions
als problemes dels ciutadans i ciutadanes. Per això volem la república catalana, però no és una qüestió de banderes. Volem ser un país independent per tenir totes les
eines i tots els recursos econòmics per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
I sí, vostès en lloc de separació de poders, el que tenen és una distribució de poders. Al cap i a la fi, el Partit Popular domina tots els estaments i per lo tant aquí de
separació de poders pocs n‘hi ha. I si estan tan convençuts que els catalans i les
catalanes no volen la independència, tenen una solució molt fàcil que és: posin les
urnes i fem aquest tipus de referèndum que estem reclamant.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Cuando quiera hacemos una lista de imputados, condenados, absueltos, indultados. Seguramente no acabaríamos en un pleno. Necesitaríamos un par de días, del
entorno del PP. Acabaríamos... bueno igual necesitamos tres o cuatro sesiones. La
manera de paliar la desigualdad del PP es hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, como marcan todos los indicativos económicos. No sé si sabe
usted que la corrupción en la comunidad valenciana le ha costado a la educación
pública en esa comunidad, mil millones de euros. Si para usted eso es redistribuir
riqueza, tenemos conceptos demasiado distantes de lo qué es.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 31, 32 i 33; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 31.-

REBUG ESTUDI PROCÉS CONSTITUENT.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

El passat 26 de juliol, el Parlament de Catalunya va portar al limiti el desafiament a
la legalitat constitucional aprovant un document que ha de posar les bases sobre
quins passos i cap a on ha d'avançar Catalunya per «completar» la desconnexió
amb Espanya seguint els termes aplicats pels independentistes.
Per tot això, el Grup Polític del Partit Popular proposa l'adopció dels següents
acords:
Primer. Rebutjar la iniciativa il·legal que suposa l'aprovació de l‘Informe de la Comissió d‘ Estudi del Procés Constituent i el conflicte que provoca entre el Parlament
de Catalunya i el Tribunal Constitucional.
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Segon. Defensar la legitimitat de les institucions Catalanes i rebutjar que aquestes
aprovin qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen com són l‘Estatut d‘Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.
Tercer. Refermar el nostre compromís amb la defensa de l'estat de dret. En una democràcia ningú està ni pot estar per sobre de la llei. Tots som iguals davant la llei i
els tribunals.
Quart. Instar als partits que donen suport a les resolucions il·legals del Parlament
de Catalunya a abandonar les seves postures rupturistes i a acceptar la legalitat estatutària i constitucional com a fonament de la democràcia.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la
Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris.
MOCIÓ 32.- PARA LA REVISION Y POSIBLE ACTUALIZACION PGM SECTOR
CAN RIGALT.
Ya en Julio de 1997 el FC Barcelona adquirió 64570m2 de Can Rigalt incluyendo la
masía del siglo XVIII (La finca data del siglo XVII aunque fue remodelada años más
tarde) está catalogada de interés histórico y se pensaba habilitar como la segunda
residencia para jugadores y campos de futbol.
Dado que en 1998 las movilizaciones vecinales y falta de consenso político detienen la recalificación de los terrenos y paraliza el proyecto definitivamente, se buscan nuevas alternativas urbanísticas.
En abril de 2004 se presenta un proyecto de ordenación urbanística para el sector
CAN RIGALT por parte de este ayuntamiento que afecta a una superficie de
250000 m2 y que en aquel momento desde la alcaldía de la ciudad se señala que
respondía a las necesidades de la ciudad.
En mayo de 2004 el FC Barcelona, el Ayuntamiento de L‘hospitalet de Llobregat y
FECSA-ENDESA firmaron un convenio para la transformación urbanística de L‘Hospitalet.
En este proceso de transformación se estima un coste inicial de 63 Millones de euros que deberían sufragar a partes iguales los tres firmantes del acuerdo y contaba
con el apoyo de los Grupos Municipales de PSC, ICV, ERC y CiU, así como con el
desacuerdo del Grupo municipal del Partido Popular, pues entendimos el acuerdo
como un instrumento de especulación urbanística a tenor de los beneficios que el
propio proyecto recogía en 2006, año de la aprobación definitiva del mismo.
La crisis ha hecho inviable económicamente el proyecto de Can Rigalt, permaneciendo la masía en un estado alarmante de abandono, con un entorno cada vez
más degradado, siendo objeto de ocupaciones y actos vandálicos.
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El proyecto de urbanización del parque de Can Rigalt en nuestra ciudad se encuentra paralizado debido a la crisis inmobiliaria. Están paralizadas las zonas verdes, un
área residencial, el traslado del Hospital General de L'Hospitalet, así como la transformación de la actual subestación eléctrica. Proyectos que después de diez años
todavía no tienen calendario para su ejecución.
En junio de 2012 no solo el Partido Popular, también el Centre d‘estudis de L‘Hospitalet, ya denunció el abandono y deterioro de la masía de Can Rigalt.
La zona de parque y zona verde que corresponde a L‘Hospitalet de Llobregat, de 6
hectáreas, todavía no tiene fecha de ejecución, pues forma parte del plan que se aprobó defectivamente en el 2006. En cambio la parte de Can Rigalt correspondiente
al municipio de Barcelona, 1,9 Hectáreas, se inauguró ya en diciembre de 2012,
con un coste de 2,6 millones de euros que asumió en AMB.
Según respuesta del 26/06/2012 a una iniciativa presentada en el AMB por el Grupo
del Partido Popular que solicitaba conocer la situación del parque del Can Rigalt en
la parte de L‘Hospitalet, indican que no había calendario previsto del proyecto y
existía una estimación de las obras de 8 millones de euros aunque el proyecto todavía quedaba sujeto a la disponibilidad de los terrenos por parte de este Ayuntamiento.
A pregunta del Grupo Municipal del Partido Popular sobre el estado en el que se
encontraba el proyecto de la nueva estación eléctrica de Can Rigalt se nos confirma
que existe una auditoría realizada por INGENIEROS EMETRES S.L., la primera en
octubre de 2008 y la segunda en febrero de 2010 donde establece que el coste del
traslado, se situarían alrededor de los 71,9 millones de euros, no teniendo en cuenta los costes imputables a nuevos suministros. Además se nos indicaba que a fecha
31 de agosto de 2011 en ministerio de Industria, Turismo y Comercio sometió a
consulta pública la versión preliminar del documento de ―planificación de los sectores de electricidad y gas 2012-2020, en ese periodo la Agencia Metropolitana de
Barcelona Regional, por encargo del Adjuntamente de Barcelona formulo una serie
de consideraciones. Según el informe emitido por dicha agencia, afectaba a Can
Rigalt y al proyecto la unificación de la alimentación del AMB utilizando tensión de
220 kw y la sustitución progresiva de las de 110 kw, lo que supondría un importante
replanteamiento del proyecto de la SE de Can Rigalt.
En el pleno ordinario correspondiente a febrero de 2014, el Grupo Municipal del
Partido Popular presentó una moción exigiendo se reactivase urgentemente la
construcción del parque metropolitano de Can Rigalt, pero esta fue rechazada.
Los vecinos han mostrado su rechazo y malestar por el retraso de las obras del parque metropolitano ya enero de 2013 y un año más tarde tuvieron que reclamar la
limpieza de la zona y la rehabilitación de la masía o al menos su apuntalamiento y
conservación ya que los trabajos de rehabilitación se veían ya en ese momento
lejos de ponerse en marcha.
El FC Barcelona (firmante del convenio) vendió los terrenos a la Inmobiliaria Mar
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S.L. pero un laudo arbitral de julio de 2016 obliga a la reversión de la venta de
10000 metros cuadrados, obligando al club a recomprar los terrenos vendidos.
Visto que pasado casi diez años de la aprobación definitiva del proyecto urbanístico
de Can Rigalt, queda en evidencia que el entorno económico del momento no permitió a los propietarios de los terrenos llevar a cabo la operación inmobiliaria ni obtener las plusvalías adicionales para completar la totalidad del proyecto.
Considerando la realidad económica actual, las posibles prioridades y modificaciones de normativa resulta evidente que pueden imposibilitar el cumplimiento del PDU
de Can Rigalt tanto en su diseño como en su financiación.
El Grupo Municipal Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los
siguientes acuerdos:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a)

Ha estat APROVAT el punt PRIMERO amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- El Ayuntamiento de L‘Hospitalet velará tanto de manera directa
cuando corresponda como de manera indirecta a través las correspondientes
acciones de vigilancia y seguimiento para preservar la limpieza de la zona de
Can Rigalt así como la conservación de la Masía garantizando la no ocupación
o usos indebidos en la misma. Instando a terceros propietarios a la conservación de los mismos.

b)

Ha estat APROVAT el punt SEGUNDO amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Es-
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teban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
SEGUNDO.- Vista la situación actual, llevar a cabo un estudio sobre las prioridades de la ciudad y concretamente el Barrio de Pubilla Cases en este momento en relación con la zona de Can Rigalt, preservando la zona verde previamente establecida de 6 hectáreas, y actualizando el diseño y coste del proyecto, así
como su financiación, proponiendo por tanto las modificaciones necesarias en
el PGM.
c)

S’aprova per unanimitat el punt TERCERO, que literalment diu:
TERCERO.- Dar traslado a las asociaciones de vecinos de la ciudad y a la federación de asociaciones de vecinos.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
MOCIÓ 33.- PARA LA INSTALACION DE MESAS EXTERIORES (MEZCLA DE
FUTBOL Y PIN PON )COMO UNA ALTERNATIVA MÁS PARA LAS ZONAS
VERDES Y PARQUES DE LA CIUDAD.
En los últimos años en nuestros parques y zonas verdes se han instalado mesas de
ping-pong exteriores.
VISTO que la mayoría de las mesas de ping-pong situadas en nuestros parques no
tienen las condiciones ideales para practicar el ping-pong, sea por el viento, situación u otros factores que condicionan su uso la mayor parte del año
VISTO que L‘Hospitalet es desde Julio del año pasado la primera ciudad del área
Metropolitana de Barcelona en conseguir el Certificado con el que la Agencia Catalana de Turismo (ACT) le acredita como referente en turismo deportivo
.
Considerando que el Futbol es uno de los deportes más practicados en la ciudad,
pero no es posible su práctica en parques y zonas verdes.
VISTO que existen mesas en el mercado que ya combinan una mezcla de fútbol y
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pin pon., que se puede practicar al aire libre y los requisitos son mínimos: una mesa, una red y un balón.
VISTO que existen incluso algunas de ellas como el Futtoc una modalidad diseñada
en Barcelona entre otros por un ex futbolista del L‘Hospitalet (Quique Carcel) que
permite en una zona acotada y reducida utilizar una pelota y jugar con ella con los
pies, mejorando la técnica de futbolistas. Por ello entrenadores como Guardiola instaló mesas de Futtoc en sus entrenamientos.
VISTO que hay ciudades en Catalunya como Vandellós, Barcelona y también fuera
de Catalunya se han instalado mesas de futbol y pin pon, como en Cantabria y Valencia e, incluso, se pueden encontrar en los Estados Unidos, Argentina, Dubái y
Japón.
VISTO que sería una forma de promoción de la ciudad si se difunde correctamente
su instalación, ya que jugadores como Xavi, Neymar y equipos como el Bayer de
Munich, Andorra ya lo usan como método de entrenamiento.
VISTO que para poder practicarlo no es tan importante el clima ni las rachas de
viento y lo único necesario que necesitarían los vecinos sería una pelota de Futbol.
VISTO que estas mesas exteriores de futbol y pin pon también son antigrafiti y con
una calidad de materiales que les adjudican el adjetivo de ―antivandalicas‖, entre otras a destacar que sus suaves y pulidos tableros tienen en su interior un alma de acero que los hace irrompibles. Siendo también personalizables.
Por todo ello, el Grupo Político del Partido Popular propone la adopción de los siguientes acuerdos:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a)

S’aprova per unanimitat el punt PRIMERO, que literalment diu:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de L‘Hospitalet, estudie la posible implantación de mesas de futbol y pin pon principalmente u otras modalidades en parques e instalaciones deportivas municipales.

b)

Ha estat APROVAT el punt Segundo, amb una esmena ja incorporada, a
proposta del regidor no adscrit Sr. Rafael Jiménez, amb 24 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM,
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Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
SEGUNDO.- Siendo el estudio favorable, elevar a la decisión de los Consejos
de Distrito la sustitución y ubicación de estas nuevas mesas.
c)

S’aprova per unanimitat el punt TERCERO, que literalment diu:
TERCERO.- Dar traslado de la moción a asociaciones de vecinos y asociaciones clubes o entidades deportivas de la ciudad.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya, número 34, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Moltes gràcies alcaldessa.
Ara fa un any Esquerra Republicana de Catalunya presentava una moció sobre el
deteriorament de la masia històrica de la nostra ciutat, la masia de Can Rigalt. Durant aquest any hem pogut veure doncs, aquesta masia en lloc d‘anar solucionantse, hem vist com s‘ha anat degradant. També hem posat en coneixement durant
aquest últim any al regidor del districte doncs el coneixement de la brutícia, els abocaments incontrolats que s‘estan produint doncs als terrenys de Can Rigalt. Tenim
una masia que és un dels principals elements arquitectònics de la nostra ciutat que
cal preservar i que s‘està deteriorant greument en la seva estructura. Una masia
que ha patit des de fa molt de temps també diferents actes vandàlics i fins i tot hi
hagut també algun tipus de elements que han desaparegut durant els últims anys.
Fins quan hem d‘aguantar aquesta situació? Doncs nosaltres creiem que s‘ha de
començar a posar fil a l‘agulla i solucionar aquesta problemàtica que pateix la masia
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de Can Rigalt. Igual que els terrenys que tenen diferents promotores immobiliàries.
Aquests terrenys estem veient abocaments incontrolats, estem veient brutícia i no
estem veient cap tipus de solució.
Estem d‘acord, és a dir, que s‘ha de buscar doncs una solució al plantejament global, una solució que esperem que sigui consensuada amb els veïns i les veïnes,
amb les diferents forces polítiques i entitats també del barri per donar solució al tema de Can Rigalt. I perquè es pugui realitzar aquest parc metropolità que és important, com deia abans a la meva intervenció, per la zona de Pubillas Casas, aquest
pulmó verd. Però no podem estar a l‘expectativa veient com s‘està deteriorant la
masia i com s‘està deteriorant la zona dels terrenys adjunts a la masia de Can Rigalt.
Me n‘alegro doncs que l‘ajuntament hagi ficat fil a l‘agulla, que hagi fet converses
amb el Futbol Club Barcelona per poder tenir un bon ús doncs d‘aquesta masia però creiem que el Futbol Club Barcelona, en el cas de la masia, doncs estem parlant
de que s‘hauria d‘abocar doncs recursos, perquè estem parlant d‘un club doncs que
té força recursos econòmics i per tant és el seu deure doncs conservar aquesta
masia amb bon estat i per tant, també creiem, que des de l‘ajuntament de
l‘Hospitalet cal demanar al Futbol Club Barcelona en aquest cas que ens cedeixi la
masia perquè el que no podem esperar és que es faci aquest tipus de plantejament
urbanístic o modificació del pla general que pot durar molt de temps i nosaltres no
podem esperar a que s‘arribi a un acord amb tot aquest canvi.
I també doncs demanem als propietaris dels diferents terrenys, és a dir immobiliàries, doncs com a mínim el que poden fer és conservar en bon estat els terrenys que
tenen. És a dir, que no es produeixin abocaments il·legals. Que no hi hagi brutícia. I
si això no es fa, hem de ser capaços des del propi ajuntament d‘obrir expedients
sancionadors a aquestes immobiliàries, aquests grans propietaris, que són d‘immobiliàries, perquè el seu deure és tenir també doncs en bon estat aquests terrenys
fins que no hi hagi un projecte que hi hagi.
Per tant, jo crec que en aquest ple hi hagut moltes mocions que han parlat de Can
Rigalt. Hi hagut moltes mocions que han parlat de que cal preservar doncs la zona
en bon estat i vist que els propietaris, doncs, d‘aquesta zona no han actuat en conseqüència per preservar el patrimoni arquitectònic, no han actuat en conseqüència
per mantenir en bon estat aquesta zona, el que cal és fer un pas endavant i obrir i
emprendre accions legals envers els propietaris que no mantinguin la zona en bon
ús, és dir que no facin un bon manteniment i també doncs emprendre accions legals
i accions envers aquest propietaris que no conservin el patrimoni històric de la nostra ciutat.

Essent les 21.25 hores, abandona la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de la moció.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Nosaltres també votarem a favor del punts proposats a la moció presentada per
part del grup municipal d‘ERC, però pensem que caldria potser anar més enllà.
La situació actual de Can Rigalt es un exemple flagrant del que ha estat la política
especulativa durant molts i molts anys a la nostra ciutat. No és per casualitat que ara estem al capdamunt de les ciutats europees pel que fa a densitat de població,
sobretot als barris del nord de la ciutat.
Creiem que amb la situació actual caldria fer segurament, amb la situació global
actual de la ciutat i sobretot en alguns barris concrets, caldria plantejar-se fer una
moratòria pel que fa a llicències de nova construcció d‘habitatges, al menys fins que
no s‘omplin els habitatges buits existents, que encara no sabem ni quants són ni
quins són. Caldria, ho repetim també, aturar el PDU Granvia-Llobregat tal i com
hem explicat durant la sessió d‘avui pel mateix motiu i, alhora obrir un procés de debat públic amb el conjunt de veïnes de l‘Hospitalet sobre el model de ciutat que volem i que necessitem. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Votarem a favor de la moció i també una mica amb relació amb l‘anterior. Penso
que més enllà dels punts que s‘aproven aquí, que necessitaríem un projecte molt
comú en aquesta zona per donar un impuls perquè allò és, resumint, un desastre.
Un desastre visual. Un desastre d‘una cosa que no va funcionar en el seu dia i més
enllà del que es demana, li hauríem de posar doncs tot allò que sigui possible tenint
en compte que ja sabem perfectament que l‘ajuntament en moltes coses està lligat
de peus i mans però tampoc seria lògic deixar-ho en més abandonament del que ja
està.
De vegades tenim reptes complicats. Jo sóc dels que quan els reptes són compli-
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cats em poso al costat de qui faci falta i en aquest cas des del meu grup municipal,
en allò que es puguem necessitar, doncs aquí estarem perquè es reverteixi aquesta
situació.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí. Gracias. Bueno esta propuesta que también va en línea a la que nosotros presentábamos, hemos debatido antes. Nosotros la aprobamos porqué una similar efectivamente se trajo aquí a este pleno en el pasado año, el pasado mes de septiembre, y volvemos a aprobarla.
Lamentablemente sí que vemos la solución bastante lejana por el contexto actual y
reiteramos la necesidad de un impulso político a este tema para corregirlo. Es una
lástima y una vergüenza como está la masía, como sí que se limpia pero no… está
dejada lo suficiente. Esta masía al final acabará perdiéndose si no damos un impulso político para revertir la situación.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Nosotros, yo me ratifico en todo lo que he comentado antes sobre el tema de
Can Rigalt en la anterior moción. Votaremos a favor por supuesto y sobre todo teniendo en cuenta que la masía de Can Rigalt pertenecía, era patrimonio de la ciudad. O sea pertenecía al ayuntamiento de l‘Hospitalet y fue vendida en su momento
junto con todo el paquete, digamos de una manera lamentable, desde mi punto de
vista. Y es una pena porqué es, yo les recomiendo que entren en el blog del presidente del Centre d‘Estudis de aquí de l‘Hospitalet, M. D., que hace una descripción
exquisita, digamos de lo que es la masía de Can Rigalt, es una verdadera joya arqui-tectónica lo que tenemos allá. Y es una verdadera lástima.
Digamos que en estos momentos el ayuntamiento de l‘Hospitalet no puede hacer
prácticamente nada, puede hacerlo por qué lo estamos instando a que lo haga, pero que haya perdido ese patrimonio digamos, ser responsable, digamos directo, de
ese patrimonio para cederlo a quienes evidentemente han hecho dejación absoluta
del mismo.
Por lo tanto votamos a favor de esta moción y consideramos que se ha de hacer
todo lo necesario para que tanto los terrenos queden limpios porqué es responsabilidad de los dueños tenerlo en condiciones y después que esta masía sea, no se
caiga porqué perderemos una verdadera joya arquitectónica.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Cuando yo digo que no me aprecia usted señora alcaldesa. Bueno, vamos a ver,
sin más preámbulos porqué yo creo que se ha explicado bastante bien, votaremos
a favor.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Gràcies alcaldessa. Bé, nosaltres també votarem a favor d‘aquesta moció i aquesta moció oportuna d‘Esquerra Republicana que ens exposava el senyor Garcia
ens va molt bé al govern per explicar què hem fet, perquè no hem parat de fer coses.
D‘ençà de la moció aquí hem requerit a la junta de compensació en diverses ocasions a que fessin les neteges oportunes. També s‘ha de dir que, en aquest sector,
en els tres darrers anys, catorze, quinze i setze, hem incoat diferents expedients.
L‘últim ja en el cas de la masia, de la pròpia masia, expedient sancionador. L‘última
resolució que hem fet des de l‘àrea d‘espai públic és del 6 d‘agost de 2016. I el Futbol Club Barcelona ens ha respost, a finals d‘agost, inicis de setembre, sol·licitant
que retirem d‘alguna manera, a través dels seus arguments, l‘expedient sancionador que tenim obert per incompliment de l‘ordenança, d‘una banda de solars, tot el
que té a veure amb el tancament i la neteja del solar, i d‘altra banda amb l‘expedient
que tenim de revisió general del conjunt de façanes, cobertes i estructura, demanant-los mesures concretes de conservació per a la masia. A més a més hem fet,
en l‘entorn, neteges. Neteges que hem hagut de fer subsidiàriament i recordo que
una de les modificacions de crèdit que vam portar aquí, va ser per això i vam tenir la
seva discussió.
Què hem fet en el tema concret de la masia amb el Futbol Club Barcelona que és el
propietari més enllà d‘incoar expedients? Doncs hem obert un procés de negociació
al marge de la resolució que pugui tenir en el futur tot el sector de Can Rigalt, perquè efectivament, si esperem a una resolució d‘aquí a uns quants anys del pla urbanístic, ens podem trobar amb la masia molt malmesa. I per tant li hem demanat al
Barça que segregui del conjunt de la junta de compensació la masia i que la masia
pugui ser cedida a l‘ajuntament amb unes determinades condicions. Hem fet diverses reunions amb els responsables de patrimoni del Futbol Club Barcelona. Tenim
una propera reunió prevista pel mes d‘octubre i en aquesta reunió del mes d‘octubre
tornarem a reiterar aquesta petició i el Futbol Club Barcelona s‘haurà de posicionar
sobre en quines condicions està disposat aquesta institució a cedir-nos la masia.
Nosaltres, evidentment, volem la masia o restaurada o amb un pla de rehabilitació
finançat. No volem la masia amb l‘estat actual perquè l‘ajuntament no té perquè suportar aquesta càrrega que d‘entrada és una obligació de la junta de compensació
de Can Rigalt, de propietaris. Per tant, el proper mes sabrem si n‘hi ha posicionament sobre aquesta hipotètica cessió, si hi ha cessió. Buscarem la millor fórmula de
cessió i a posteriori, que també es parlava en la moció de setembre de 2015, doncs
faríem aquest procés participatiu per determinar quins usos, a quins usos han de
destinar doncs aquesta masia, si finalment és cedida a l‘ajuntament i ve en un estat
de conservació o rehabilitació acceptable per poder iniciar aquest procés.
Fins aquí la informació que podem donar. En qualsevol cas, totes les preguntes que
han adreçat sobre la qüestió del sector, les neteges dels solars, el tancament dels
solars o la pròpia masia, sàpiguen que han estat respostes des de l‘àrea i que el
nostre objectiu prioritari en aquests moments, més enllà de mantenir l‘entorn, és po-
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der conquerir aquesta masia des d‘un punt de vista de cessió pública per part del
Futbol Club Barcelona. Moltes gràcies.
Essent les 21.35 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Per part de... hi ha cap qüestió més? Ha quedat aprovada la moció i ara en
tot cas posem fil a l‘agulla perquè preservem el què és important, que és precisament la masia.
Molt bé. Passaríem a les mocions de Convergència. Hi ha dues.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 34; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 34.- PER LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA MASIA DE CAN
RIGALT COM A PATRIMONI DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘Ajuntament de l‘Hospitalet ha de vetllar per la conservació del patrimoni històric de
la ciutat. No són sobrers els elements patrimonials en una ciutat com la nostra, que
ha patit creixements urbanístics considerables, sovint descontrolats i especulatius, i
que ens ha fet perdre per sempre una gran part d'aquest llegat.
A la zona nord, al barri de Pubilla Cases, encara s'hi troba l'antiga masia de Can
Rigalt. Aquest és un edifici que, en la seva estructura actual, data de mitjans del segle XVIII, i esdevé un element important del patrimoni de l'Hospitalet pel seu gran
valor artístic i arquitectònic amb elements barrocs i neoclàssics.
Can Rigalt és doncs un dels principals elements del patrimoni de l‘Hospitalet Llobregat, i està inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) .
La masia de Can Rigalt pateix, des de fa ja molts anys, una manca de manteniment
que provoca un deteriorament greu que està afectant la seva estructura. L‘abandonament comporta, a més, haver estat objecte de diversos actes vandàlics, empitjorant cada cop més i de manera alarmant el seu estat de conservació.
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Les diferents entitats veïnals i socials del barri de Pubilla Cases venen reclamant
als propietaris que realitzin una conservació adequada d‗aquesta masia històrica.
Aquestes mateixes entitats veïnals i socials han demanat reiteradament a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat, sense èxit, que emprengui mesures per tal que
els propietaris de la finca compleixin amb les seves obligacions de conservació del
patrimoni i poder recuperar l‘edifici per la ciutat.
Donat que aquest Ple va aprovar, en la sessió celebrada el passat 29 de setembre
de 2015, per unanimitat una moció presentada per ERC referent a la conservació
de dita masia, en la qual s‘instava als propietaris a emprendre les mesures necessàries per garantir el bon manteniment i conservació de Can Rigalt.
Donat que la masia de Can Rigalt i els terrenys que l'envolten van passar a ser propietat del FC Barcelona al 1997, i venuts posteriorment al 2005 amb l'expectativa de
realitzar una important operació urbanística a la zona.
Atès que s'ha fet públic en les darreres setmanes el laude arbitral que obliga al FC
Barcelona a desfer l'operació de venda dels terrenys de Can Rigalt al 2005 a La
Llave de Oro (Inmobiliaria Mar), segons indica el propi dictamen per la ―passivitat i
inacció‖ de l'entitat esportiva i haver incomplert ―substancialment i greument‖ les seves obligacions.
Atès que aquesta circumstància, sumada a la crisi de la bombolla immobiliària que
ha frenat projectes com aquest, fa que la previsió de construcció i urbanització de la
zona, i per tant la recuperació i conservació del nostre patrimoni, resti paralitzada
sine die.
Atès que els propietaris de la masia de Can Rigalt no han dut a terme les accions
necessàries per al seu manteniment i conservació -tal com ja es va instar en el ple
municipal de setembre del 2015- és manifestament visible el deteriorament i deplorable estat en què es troba l'esmentada masia de Can Rigalt.
Atès que la defensa i conservació del patrimoni històric de tots els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet no pot dependre de promeses o previsions d'operacions urbanístiques futures difícilment realitzables a mitjà termini.
Atès que la zona de Can Rigatl s‘està degradant, hi ha abocaments il·legals i brutícia.
Per tot l'anterior el grup Municipal d‘ERC proposa al Ple de l‘Ajuntament els següents acords:
1. Instar al propietari o propietaris del Polígon 1 del sector de Can Rigalt a la cessió de la masia de Can Rigalt a l'Ajuntament de l'Hospitalet.
2. Sancionar i estudiar les accions legals necessàries envers els propietaris de la
Masia de Can Rigalt per la manca de manteniment del patrimoni arquitectònic.
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3. Instar als propietaris de Can Rigalt a conservar la zona i netejar els terrenys.
4. Sancionar i emprendre accions legals envers els propietaris dels terrenys de
Can Rigalt que no conservin aquests terrenys en bon estat.
5. Traslladar aquesta moció al FC Barcelona, a la Junta de Compensació de Can
Rigalt, al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Centre
d‘Estudis de l‘Hospitalet, a la Federació d‘Associacions de Veïns de l‘Hospitalet i
a l‘Associació de Veïns de Pubilla Cases.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de Convergència i Unió, números 35 i 36, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Gràcies Alcaldessa. Des de Convergència presentem dues mocions, dues mocions
de ciutat, una que ja vam presentar en el seu moment i que volíem, doncs ratificar
el grau de compliment de la moció, que és la primera, la moció per implementar el
pagament telemàtic a la zona blava de la ciutat, i en la qual em dirigiré directament
als acords i el que demanem és implementar el sistema de pagament telemàtic a la
zona blava i àrees verdes de la ciutat, en el moment que tecnològicament sigui possible, i tot això durant l‘any 2017.
I quant a la segona moció, moció per facilitar que els comerciants i empresaris de
l'Hospitalet puguin anunciar-se a la televisió de l'Hospitalet, creiem que la televisió
de l'Hospitalet és un espai poc aprofitat, tampoc vull dir mal aprofitat, sinó poc aprofitat, que és molt diferent, crec que se l‘ha de dotar de continguts, hem estat parlant
moltes vegades en d‘altres mocions, doncs de donar-li un impuls a la televisió i pensem que una forma de fer-ho és allò que diuen els acords de la moció.
El primer acord diu: estudiar la possibilitat d‘instaurar, tant en Televisió de L‘Hospitalet com a Torre Barrina, una tarifa reduïda destinada a facilitar que les empreses i
els comerços de l‘Hospitalet, es puguin anunciar a Televisió L‘Hospitalet, tot dotantles d‘un marc legislatiu i regulador. I un segon acord que diu: estudiar la possibilitat
de la creació d‘un espai a televisió de L‘Hospitalet per la promoció i divulgació dels
comerços i empreses de la ciutat.
Creiem que són dues mocions de ciutat, vull dir, dues mocions que ajudaran, el pagament telemàtic, vull dir, una cosa que s‘està posant de moda en d‘altres ajunta-
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ments i que, evidentment, és un cost i es necessita d‘una tecnologia concreta, perquè l‘actual no ho permet, tot i que en el seu dia es va aprovar una moció, però entenem que això, de cara a l‘any 2017, doncs vull dir, pot ser possible tirar-ho endavant.
I quant a la televisió, doncs això, dotar a la televisió pública de l'Hospitalet que tingui una sèrie d‘espais, en aquest cas, espais destinats als comerciants, perquè a
través d‘una tarifa reduïda puguin optar a tenir anuncis.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, respecte de la moció per implementar el pagament telemàtic a la zona blava, a
favor, perquè és una encomana que ja té La Farga i que ja hi ha un procés per la
compra d‘aquesta tecnologia que sí que ens permetrà el pagament telemàtic.
I la moció per facilitar que els comerciants i empresaris de l'Hospitalet puguin anunciar-se a la televisió de l'Hospitalet, a favor del primer i tercer punt, el que sí que
m‘agradaria, per poder votar el segon punt, és que m‘expliqués una mica el segon
punt a què es refereix, no sé si estem parlant d‘un espai de televisió gratuït perquè
els comerços s‘anunciïn, estem parlant d‘un espai... saps? L‘acord queda com un
espai pels comerços, però no s‘aclareix gaire en quin sentit anem.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, potser no és aclaridor, no? T‘ho compro. Al final és una mica, el tema, a l‘anterior televisió ja hi havia diferents espais de moltes coses, jo crec que és important
promocionar els espais comercials, els barris, potser faltaria una concreció, no et
dic que no, jo sé el que vol dir quan m‘ho llegeixo, però em refereixo que aquests
espais, o sigui, aquesta promoció dels comerços no és més que promocionar els
barris, els espais, podríem posar moltes coses de dotar de contingut la televisió,
promocionar les entitats, divulgar el que fan les entitats als barris, t‘entenc el que
em dius, però vull dir, no és intentar fer res gratuït en la promoció d‘això, perquè
com queda clar en el punt primer, es parla sempre de que hi hagi un pagament per
aquest tema, pel que és l‘anunci directe del comerciant. Aquí estem parlant de, bé,
de divulgar, de fer una promoció, diguéssim, no és més que un àrea que té aquest
Ajuntament, la promoció econòmica, promocionar els establiments de la ciutat, perquè la gent també els conegui, vull dir, no va en el sentit de regalar gratuïtament
aquest espai, perquè per això estem parlant d‘un anunci del producte o de la marca
o del que sigui d‘això, sinó de dotar, vull dir, que sàpiga la ciutadania que hi ha unes
àrees comercials, unes zones, uns barris, en què hi ha una promoció econòmica
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que és una àrea que té aquest Ajuntament.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Sr. Monrós, gràcies per l‘aclariment, encara no m‘ha quedat gaire, gaire
clar, però bé, com veig que la intenció és bona, sí que m‘agradaria potser, demanaria que concretéssiu una mica aquest segon punt, que busquem que no hi hagi, no
sé, que siguin col·lectius de comerciants o que es vulgui promocionar una activitat
en concret que afavoreixi el comerç de proximitat, o alguna cosa que no sigui directament fer una mica publicitat de privats que treguin un lucre d‘aquest espai que se
li proporcioni amb diners públics, només era això. La moció la votem favorablement.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Sí, correcte, entenent aquests espais com espais de promoció del comerç de proximitat i no pas de publireportatges d‘empreses privades, votaré a favor les dues mocions.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres des de la CUP-Poble Actiu votarem en contra de les dues mocions. En
relació a la primera, tal i com vam fer el passat mes de novembre, tornarem a votar
en contra d‘aquesta moció, el nostre posicionament és contrari al pagament per aparcar a l‘espai públic, i tampoc entenem perquè es torna a presentar aquesta iniciativa si en el seu moment el govern, creiem, si no erro, va aprovar l‘esmentada moció i a les comissions informatives del passat dimarts va fer públic l‘estat dels tràmits per tal d‘implementar, en breu, el pagament telemàtic a la zona blava de la
ciutat. Crec que és el que es va comentar el dimarts passat. Bé, hi votarem en contra.
En relació amb la 36, la proposta, des del grup municipal CUP-Poble Actiu, creiem
que la televisió pública i un equipament municipal com Torre Barrina, no han de ser,
en cap cas, un mitjà de promoció privat i amb ànim de lucre, en el sentit que els diners públics, escassos quan es tracta de polítiques socials, s'haurien de fer servir
per crear un mitjà públic a l'alçada de la ciutat i enfocat a les necessitat de totes les
veïnes, no només de comerciants i/o empresaris, que en són una petita part.
Creiem que aquesta proposta també segurament aniria dins del contracte programa, ara ho parlàvem amb el grup de Canviem, hauria d‘anar segurament dins del
contracte-programa que haurem d‘elaborar entre totes les que formem part del consell corresponent, dins del procés de reformulació de mitjans.
Per altra banda, des d‘aquest grup municipal som totalment contràries i no entenem
que el grup municipal de Convergència i Unió no faci cap distinció a la seva proposta, entre petit i gran comerç, grans superfícies i centres comercials, i tampoc entre
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empresaris i multinacionals, presents actualment a la ciutat. Aquest aspecte ens
sembla molt aclaridor de l‘esperit final de la proposta que presenten. Votarem en
contra també. Gràcies.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor de la 35, que em sembla que està en marxa ja, i de la 36 també,
com aposta per intentar donar eines i ajudar al petit comerç de la ciutat. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, votarem a favor de la 35 i de la 36, perquè jo crec que hem d‘aprofitar els mitjans de comunicació públics, doncs per promocionar el comerç, per promocionar la
ciutat i per promoure qualsevol altre activitat, estan infrautilitzats i aquesta moció,
doncs aporta un instrument més d‘utilització d‘aquest servei.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 35, d‘implementar el pagament telemàtic a la zona blava de la ciutat,
Canviem l'Hospitalet votarem a favor d‘aquesta moció, és un servei que, bé, ja hem
parlat més d‘un cop d‘ell, perquè ha vingut més d‘una moció sobre aquest tema, és
un servei que dóna facilitats als usuaris i sí és viable, ja que està implementat a
d‘altres municipis, l'Hospitalet que presumim de ser una ―smart city‖, ha de començar a implementar aquestes pràctiques que sí que tenen incidència directa al ciutadà, i ja que estava aprovat fa mesos i ens van comentar a la Comissió de Presidència que l‘equip de govern ja estava fent els tràmits per tal d‘adquirir aquests nous
parquímetres que donarien la possibilitat d‘implementar aquest sistema, votarem a
favor, però farem seguiment d‘aquests acords i del compliment d‘aquesta moció,
com de les altres. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte de la moció 36, nosaltres ens abstindrem, perquè nosaltres estem molt
d‘acord en què s‘ha de promocionar el comerç de la ciutat, especialment el petit
comerç de proximitat que compleix una funció social incalculable. El que passa és
que no sabem si és aquesta la millor mesura per fer-ho, perquè ens genera més
preguntes, més incògnites que respostes, considerem que pot ser discriminatori,
que no hi hauria una igualtat d‘oportunitats de tots els comerços i després, bé, evidentment estem molt d‘acord en el tema que els mitjans de comunicació, en la seva
reformulació, té un contracte-programa que contemplaria diversos temes i que nosaltres en aquest debat, en aquest moment no hauríem d‘entrar en aquests temes en
concret. Per això, votarem una abstenció, perquè no trobem el fons més positiu de
la moció.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, nosotros en la moción 35 creo que vamos a votar a favor, porque evidentemente, bueno, al final las nuevas tecnologías, las nuevas historias, hay que
estar ahí y yo creo que no nos podemos quedar atrás, por lo tanto, yo creo que es
una buena propuesta y la vamos a votar.
Donde tenemos bastante conflicto en cuanto a votar a favor, es en la moción para
facilitar que los comercios y empresarios de Hospitalet puedan anunciarse en la TV,
una vez leyendo aquí lo que proponen, entendemos que esto puede generar un
problema, es decir, por baja que sea la tarifa, siempre habrá gente y comerciantes
pequeños que se sientan discriminados porque no puedan acceder a eso y a pagar
el coste del anuncio y tal, con lo cual corremos el riesgo de generar un agravio
comparativo entre los comerciantes poderosos o los que tengan poder adquisitivo
para poder permitirse el lujo y mucho más si lo dan barato, pero habrá quien no
pueda bajo ningún concepto hacer ningún anuncio, porque está en la economía de
guerra, de subsistencia, con lo cual ahí podríamos generar un agravio comparativo.
Y no nos olvidemos que es un medio público y un medio público yo creo que tiene
la obligación de darle a todo el mundo las mismas armas ¿no? y aquí evidentemente hablamos de dinero y por poco que sea el costo, algún costo va a haber. Además, producir anuncios no es barato y, evidentemente, también podría darse el caso de que tuvieran una demanda potente de anunciantes entre los que tienen poder
adquisitivo y tenemos también un problema de espacios, con lo cual también se
tendría que seleccionar. Yo creo que es un problema que nos puede ocasionar esta
historia ¿no? yo no sé si en el fondo estaremos ayudando, y sobre todo lo que sí
creo es que crearemos o podemos crear un agravio comparativo con los que pueden tener acceso a esa publicidad barata o no barata, y los que no, y no dejan de
ser gente que tiene el mismo derecho que los que puedan pagarla, porque al fin y al
cabo contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de nuestros medios.
Por lo tanto, sinceramente, y esas dudas las voy despejando a medida que he ido
leyendo, votaremos en contra.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, respecte de la moció número 35 la votaré a favor, el grup socialista la votarà a
favor, és evident que l‘altre dia ja ho vam parlar, l‘any que ve, tal i com diu aquesta
moció, estarem en condicions d‘aprofitar tota la nova tecnologia. Ara, a mi em sorprèn, Christian, el que deies, evidentment que des del punt de vista de la utilització
de l‘espai públic, no pagar per la utilització d‘aquest espai públic per un bé privat,
com és el vehicle, jo tinc els meus dubtes, t‘ho dic així a ―modo‖ de reflexió. Per
tant, jo crec que estem en condicions, més enllà d‘aquesta reflexió que et feia, de
dir que l‘any que ve estarà plenament vigent aquesta modernització de tots els parquímetres i els sistemes de pagament absolutament actualitzats.
D‘altra banda, votarem en contra de la número 36, perquè aquí sí que em faria una
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mica ressò dels arguments que s‘han explicat, no entenc la moció, si parlem de fer
programació perquè els espais comercials, els que tenim, promocionar-los, el petit
comerç, tot això, ho comprendria perfectament, però tal i com deia, ―sin que sirva de
precedente‖, el Sr. Miguel García, no acabo d‘entendre per què des d‘una televisió
pública, tal i com està escrit, podríem donar cabuda a, no sé, a alguna gran empresa que pogués fer promoció, malgrat pagués una tarifa, jo entenc que aquest no és
el paper, això ja es discutirà on toqui, malgrat que jo crec que no és el paper d‘una
televisió pública local. En fin, espero que me lo tenga a bien la... también hago una
broma Miguel.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per tant, ja ens hem posicionat de les mocions, no sé si per part de qui ha
proposat vol afegir alguna cosa.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, entenc que s‘ha aprovat una i l‘altra no s‘ha aprovat, no? entenc això no? Val,
bé, en tot cas, vull dir, em sorprèn la decisió final respecte d‘un tema, perquè vaig
fer unes propostes per consensuar la segona moció, en l‘entès cas que si hi havia
algun aclariment pertinent, doncs per matisar aquestes preocupacions que ara exposeu i que no m‘heu exposat abans, doncs delimitar petites empreses, o sigui, delimitar allò del que estem parlant, per aconseguir donar un ús a la televisió i alhora
poder treure un preu per aquesta gent.
En cap moment la meva pretensió, com algú ha volgut dir aquí, o sigui, a mi
m‘encanta que la gent suposi per mi, potser si em pregunten directament sabran
més coses que no suposar, de si el tema és de petits comerços, gran comerços i
tal, no, jo creia en la bona voluntat que quan vaig proposar la moció i modificacions i
tal, aquests aclariments, aquestes possibles negociacions es donessin, però veig
que no s‘han donat i que, com vulgarment es diu, extemporàniament es fa la manifestació del que no agrada, quan potser es podia haver parlat de negociar algun tipus d‘aclariment o matís com s‘ha dit aquí.
Però bé, vull dir, ja està fet, ja està votat i en una altra ocasió hi haurà més sort i
més acompanyament en la resposta d‘aquestes negociacions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció per part d‘algun dels grups, si no, doncs
passaríem ja a l‘últim bloc de mocions presentades per la CUP-Poble Actiu.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 35 i 36; adoptant-se els
següents acords:
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MOCIÓ 35.- PER IMPLEMENTAR EL PAGAMENT TELEMÀTIC A LA ZONA
BLAVA DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós
Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1
vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en
la seva part dispositiva:
Atès que des de l‘any 2013 resta pendent el compliment d‘una moció, presentada
per aquest grup municipal, relativa a possibilitar el pagament telemàtic de la zona
blava a la nostra ciutat.
Donat que el mes de novembre de 2014 aquesta demanda va tornar a passar pel
ple municipal, aprovant-se de nou, i es va anunciar que ―en el proper contracte de
gestió que es farà, l‟encomana de gestió, perdó, que es farà a La Farga està prevista la substitució progressiva dels parquímetres i, per tant, aquest aplicatiu que és el
que demana vostè, doncs estarà inclòs‖.
Vist que tot i això, a hores d‘ara i quasi un any després, continuem sense tenir cap
notícia sobre aquest tema.
Atès que a la ciutat de l‘Hospitalet existeix un nombre important de places
d‘aparcament que es regeixen sota el sistema conegut com ―zona blava‖.
Vist que, actualment, el temps màxim d‘aparcament a la zona blava (amb un únic tiquet) és de dues hores.
Atès que, sovint, aquest temps màxim d‘aparcament és insuficient i fa que la persona hagi de tornar al lloc de l‘aparcament per tal de renovar el tiquet.
Vist que aquesta acció de ―renovar el tiquet‖ representa una molèstia i, fins i tot, un
impediment per dur a terme certes activitats a la ciutat o accedir de certs serveis
com, per exemple: comprar a les botigues de la ciutat o anar al teatre.
Atès que el sistema actual de pagament de la zona blava també presenta l‘inconvenient que la persona ha de dur a sobre diners (monedes) en efectiu o una targeta
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de crèdit (existint la possibilitat que la màquina de cobrament la rebutgi per problemes amb la banda magnètica o per altres errors de lectura).
Vist que existeixen nous sistemes que permeten compaginar el sistema de pagament actual amb un sistema de pagament telemàtic com, per exemple, el telèfon
mòbil.
Atès que aquests nous sistemes jan han estat aplicats amb èxit per altres ciutats
com Badalona i Caldes d‘Estrac, Viladecans, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi
de Llobregat o Castelldefels.
Vist que aquests nous sistemes de pagament telemàtic representen un benefici tant
pels usuaris de la zona blava (facilitat de pagament, estalvi de temps, tarificació exacta,...), per l‘Ajuntament (increment dels ingressos, reducció dels costos de manteniment i en comissions bancàries, aplicació eficient, monotorització en temps real,
facilitat de llançar noves zones sense necessitat d‘introduir tants parquímetres...)
com pel conjunt de la ciutat (dóna una imatge innovadora, els seus ciutadans estaran més satisfets,...).
Atès que, en termes generals, observem que les ciutats del nostre entorn tendeixen
a evolucionar cap el que es considera una ―Smart City‖ tot aprofitant l‘avantatge de
les oportunitats que ofereixen les TIC per augmentar la prosperitat i la competitivitat
locals, entre d‘altres.
Vist que l‘aplicació d‘aquest sistema de pagament telemàtic de la zona blava no requereix d‘una gran inversió però que, per contra, pot comportar múltiples beneficis.
Per tot això, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l‘Ajuntament Ple, l‘adopció del següent acord:
PRIMER.- Implementar el sistema de pagament telemàtic a la zona blava i àrees
verdes de la ciutat, en el moment que tecnològicament sigui possible. Tot això durant l‘any 2017.
SEGON.- Donar trasllat a les associacions de veïns i associacions de comerciants i
empresaris de la ciutat.
MOCIÓ 36.- PER FACILITAR QUE ELS COMERCIANTS I EMPRESARIS DE
L’HOSPITALET PUGUIN ANUNCIAR-SE A TV L’H.
Ha estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume
Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
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Giménez Marquez; amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de
la votació.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 37, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la seva presentació, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, des de la CUP-Poble Actiu...

SRA. ALCALDESSA
Perdó, no és habitual, però em sembla que s‘havia fet una proposta.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, des del grup socialista li hem comentat al Sr. Giménez de CUP-Poble Actiu, la
possibilitat de introduir una esmena en el punt Segon, quan parla de la instal·lació
addicional, nosaltres proposem realitzar un estudi de viabilitat per la instal·lació addicional, però un estudi de viabilitat, d‘acord? Si vostè accepta l‘esmena, doncs així
tots els grups es poden posicionar clarament amb tota la informació. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Giménez.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, inclou, no sé si s‘ha entès tot l‘acord, l‘acord parla de la instal·lació addicional o,
a partir de l‘últim punt i seguit, parla que podrien ser d‘altres, potser no està ben redactat, es podria redactar d‘una altra manera perquè s‘entengués millor, però podria
ser una cosa o l‘altre.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Les dues coses entenc jo que han de passar per aquest estudi de viabilitat, les dues
coses.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Que no pot ser del primer acord.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
No, perquè l‘obertura de 24 hores d‘equipaments s‘ha d‘estudiar, ho dic perquè la
primera és la instal·lació a l‘espai públic i la segona és l‘obertura d‘equipaments 24
hores, totes dues coses s‘haurien d‘estudiar.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Val, podem acceptar-ho, un termini, posem un termini, és que si no, posem un termini, el que sigui, però posem un termini.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
L‘estudi poden ser sis mesos, no hi ha problema.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Doncs un termini de sis mesos, per realitzar un estudi sobre una cosa o l‘altre.
L‘acceptem.

SRA. ALCALDESSA
Bé, tenim clar què votem no?
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
No sé si seré capaç de llegir-ho tal qual ha quedat, però s‘entén.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, tothom té clar del que estem...d‘acord.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En aquest Ple presentem una moció per a la instal·lació de lavabos públics a l'Hospitalet, però també per la senyalització i el fet que estiguin a disposició de veïns i
veïnes, lavabos públics que ja existeixen a la ciutat.
Una ciutat sostenible, neta i respectuosa amb el medi ambient requereix atendre
també les necessitats vitals de les persones que hi viuen. La mancança d‘urinaris
públics a parcs, zones d‘oci o d‘altres amb alta densitat de població, comporta un
deteriorament de carrers i una percepció de manca de neteja, afectant seriosament
la vida als barris.
A l‘Hospitalet cal una xarxa d‘urinaris que tingui en compte els hàbits socials de les
veïnes com per exemple, zones més concorregudes, número de gent gran, tot garantint un fàcil accés per part dels col·lectius amb mobilitat reduïda també. A més,
equipar aquests nous urinaris amb canviadors per a nadons.
A moltes ciutats catalanes i europees, un lavabo públic al carrer no és un tema tabú, no ho és a París, a Londres, però tampoc a Berga, a Sabadell o a Roses.
Atès que els districtes compten amb equipaments i edificis amb lavabos públics tals
com podrien ser poliesportius municipals, regidories de districtes, biblioteques, centres culturals, centres de serveis socials, escoles d‘Adults, mercats municipals,
camps de futbol municipals també, casals d‘avis, hotels d‘Entitats i d‘altres equipaments municipals propis.
Com a exemple, hem volgut afegir a cada districte alguns dels equipaments municipals o edificis municipals que donar ús, sempre si anessin acompanyats de senyalització, de senyalèctica, a l‘espai públic, per tal que veïns i veïnes del barri sabessin exactament on són aquests lavabos públics, que ja existeixen actualment.
Al Districte I: al Centre, per exemple podrien ser els dos edificis de l‘Ajuntament, així
com Can Arús o la biblioteca de Can Sumarro. A Sant Josep, la seu de l‘Oficina d‘Atenció Ciutadana i l‘edifici municipal al carrer Migdia. A Sanfeliu, el poliesportiu municipal i el centre cultural.
Al Districte II: a Torrassa, per exemple el Centre Cultural Tecla Sala, que creiem
que per la seva ubicació, encara que no hi és al districte, també podria donar servei
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a una part del barri, al mercat municipal, la Regidoria del districte i Hotel d‘Entitats i
Serveis socials també, el centre de serveis socials a la Ronda Torrassa. A Collblanc, el mercat municipal i la biblioteca, que ambdues podrien donar serveis complementaris pels seus horaris.
Al Districte III: a Santa Eulàlia i Gran Via Sud, la Regidoria de districte i la biblioteca
Plaça Europa.
Al Districte IV: Florida- Les Planes, el centre municipal Ana Díaz Rico i mercat municipal.
Al Districte V: biblioteca i Centre Cultural de la Bòbila, Regidoria de Districte també.
A Can Serra un edifici municipal ubicat dins del Parc de Les Planes, que actualment
el gestiona una entitat cultural de Can Serra i també la seu de serveis socials del
Districte.
Al Districte VI: A Bellvitge, els lavabos del propi parc de Bellvitge i la regidoria del
districte. I al Gornal, el poliesportiu municipal i també es podria senyalitzar el casal
cívic que existeix dins dels propi barri, de la Generalitat de Catalunya, el casal cívic
que té la Generalitat a Carmen Amaya.
Per tot això exposat, crec que hem posat suficients exemples, el grup municipal de
la CUP-Poble Actiu proposem al Ple l‘adopció dels següents acords:
En primer lloc, 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 des de gremis, associacions de veïns i col·lectius diversos de la ciutat.
En segon lloc, seria realitzar un estudi en el termini màxim de sis mesos, per a la
instal·lació addicional i manteniment de lavabos públics, oberts 24 hores, creiem
que aquest és un tema molt important, al que no s‘està donant resposta i que no donaríem resposta en el primer acord, és el problema específic de les nits a la ciutat,
de caràcter fix, aquests lavabos, 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 de
Santa Eulàlia, Torrassa, Florida o per exemple també avinguda Carrilet. A-questes
noves instal·lacions podrien ser substituïdes, en el cas que es trobessin alternatives, per altres existents dins de les pròpies instal·lacions municipals, però això sí,
que puguin obrir 24 hores i comptarien, que comptin també amb l‘espai que explicàvem al principi, per canviadors de nadons i a poder ser que siguin unisex a-quests
canviadors.
En tercer lloc, la bona previsió i una equilibrada instal·lació de lavabos de caràcter
temporal, en casos eventuals, com són fires, mercats, festes majors o actes culturals amb una gran assistència de visitants.
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En quart lloc, garantir un bon manteniment i una bona higiene en els lavabos de caràcter fix, però també dels temporals.
En cinquè lloc, donar publicitat d‘aquest servei bàsic i senyalitzar-lo a la via pública,
és imprescindible, de forma visible, fent rutes, en la mida de les possibilitats, fent rutes de senyals des de places, parades de transport públic o carrers principals de referència, fins aquests lavabos públics, els ja existents i els nous, en el cas que hi
haguessin de nous.
I traslladar-ho a la Federació d‘Associacions de Veïns, al Consell de Ciutat i als
Consells de Districte.
Creiem que és molt, molt, molt important la senyalització a l‘espai públic d‘aquests
lavabos públics, tots els que hem referenciat a la part expositiva de la moció, existeixen, tenim desenes, per no dir més, de lavabos públics a la ciutat, que no estan
senyalitzats, és molt difícil que veïns i veïnes de la ciutat sàpiguen que existeixen
aquests lavabos a la ciutat si no els senyalitzem, i d‘aquesta manera també podríem
aconseguir, senyalitzant-los, que la gent, per una necessitat fisiològica, per aquest
tipus de necessitat, també accedeixi, entri, per primer cop potser, a determinats edificis i equipaments municipals. No cal només tenir-ne, cal també que se sàpiga que
els tenim, si no donen molt poc servei. Gràcies.

Essent les 21.55 hores, abandona la sessió el Sr. Manuel Brinquis Pérez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, mira, votarem a favor dels punts 1, 2, 3, 4 i 6, i precisament votarem en contra
d‘aquest punt de la senyalització i no perquè no entenem que s‘hagi de senyalitzar
el tema dels lavabos, sinó que el que sí que s‘hauria de fer potser, és un Pla Integral en termes d‘accessibilitat cognitiva de no només aquest servei, sinó de molts
altres que tenim a l‘espai públic, les fonts també les podríem indicar per la gent que
té certs problemes, uns punts de trobada perquè la gent es pugui..., també puguin
identificar-se segons quines coses, o sigui, jo crec que el tema de senyalitzar a la
via pública segons quins serveis, s‘hauria de treballar també molt més profundament i no només començar a fer senyalitzacions de lavabos i després quan algú
vingui i digui, ostres! doncs mira, podem senyalitzar també les fonts, doncs fem un
altre despesa en posar fonts, doncs potser sí que s‘hauria de fer un estudi integral
de comunicació i de senyalització de serveis públics. És només aquest tema pel
qual votem en aquest punt en contra, la resta tot a favor.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra del cinquè acord i a favor de la resta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència volem recordar que una moció similar, al març de 2003 ja
vam presentar una moció, que va ser aprovada, on demanàvem la instal·lació de
lavabos als diferents parcs i jardins de la ciutat de l'Hospitalet, vinculant de manera
especial la seva implantació a la existència de zones esportives amb activitat. En el
suposat cas que no s‘aprovés la moció d‘avui, demanaríem recuperar la del 2003,
esperem que s‘aprovi la d‘avui.
I també dir-li, per sort, com que tot el que es demana aquí costa diners, sort que
hem aprovat abans una moció amb la qual la gent pagarà per un servei, perquè és
que si no hi haurà un dia en què tot el que es demana en aquesta ciutat és gratuït,
que teòricament és fruit del pagament d‘impostos que la gent fa en aquesta ciutat,
però clar, si anem demanant que tot sigui gratuït, algun dia potser no quadraran els
números i, per tant, celebro, o sigui, celebro aquestes mocions, però també celebraria que quan es fa aquella crítica que l‘espai públic no s‘ha de pagar, doncs les terrasses per posar bars és un espai públic, doncs que tampoc es pagui no? i tots podem posar una terrassa gratis no?
Hi ha vegades que s‘ha de ser una mica equilibrat amb el que es proposa i el que
es diu, i entenc que això és un tema que ha de ser gratuït, però clar, per tenir coses
gratuïtes o tenir espais públics amb els circuits de gimnàs i tot allò gratuït, en algunes coses s‘haurà de pagar, i a vegades quan es proposen coses s‘ha de tenir un
equilibri amb el que es vol aconseguir, hi ha coses que han de ser gratuïtes, sí, però
hi ha coses que s‘han de pagar, per precisament això, poder equilibrar, perquè al final hi ha gent que es pensa que quan parlem de coses públiques és que són gratis,
bé, són gratis en l‘ús immediat quan l‘estàs fent servir, però resulta que tenen un
cost directe per l‘Ajuntament que el suporta el ciutadà.
Votem a favor, esperem que s‘aprovi la moció i si no demanarem recuperar la del
2003.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bé, votarem a favor, ens generava certs dubtes, però entenent que la instal·lació o
no d‘aquest servei, serà fruit d‘un estudi on es tindran en compte tant els costos,
com els problemes que se‘n puguin derivar del mal ús que se‘n faci, llavors, entenent que serà fruit d‘un estudi, recolzem aquesta moció.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, es una moción que valoramos positivamente, el espíritu de la moción y el contenido de la misma, pero la consideramos bastante amplia y difusa, tanto en las señalizaciones, como en el coste, como en implementar servicios gratuitos con otros que
a lo mejor no lo tienen que ser. Por tanto, nosotros nos abstendremos en esta moción.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres votarem a favor d‘aquesta moció, ens passava una mica com al company
d‘Esquerra Republicana, teníem dubtes sobre la moció, però pensant que serà un
estudi, ja ens facilita una mica el posicionament, perquè sí que és veritat que teníem dubtes substancials amb la moció.
Estem d‘acord tots, crec, amb la necessitat de lavabos públics i celebrem que s‘hagi
presentat aquesta moció per poder parlar d‘aquest tema i fer-ho seriosament i en
profunditat, perquè tots som conscients que n‘hi ha molts veïns i veïnes que poden
tenir aquesta necessitat, ja sigui per motius de salut o no, però també n‘hi ha d‘aquestes problemàtiques concretes que limiten el desenvolupament d‘aquestes persones i els hi són necessaris.
Però bé, tenim coses a dir també, pel que fa als equipaments públics, potser això
de la senyalització no ho acabem de veure, però potser seria més adient una campanya de civisme o d‘informació per tal que la gent tingui clar quins són els seus
drets i les possibilitats que té de fer servir els equipaments públics, seria una altra
manera. També considerem que la nostra ciutat és molt complexa i diversa, són diferents unes zones d‘unes altres, i no sempre la mateixa solució funciona a tot arreu.
Llavors, consideràvem com una possibilitat el traspassar aquests debats, ja sigui a
un equip més tècnic o als consells de districte que sobre el territori puguin decidir i
mirar quina és la solució més adient per la problemàtica dintre d‘aquest districte,
perquè tenim districtes molt, molt diferents en composició.
També presenta una sèrie d‘ubicacions a la moció, que no serien les que nosaltres
proposaríem, que també teníem aquí una mica de dubte, nosaltres pensàvem més
en parcs, en places, en llocs amb presència important i constant de persones, no
tan de pas.
Per això, valorem positivament que s‘hagi incorporat aquesta esmena de l‘estudi,
perquè dóna la possibilitat de poder parlar més del tema i concretar-ho arribant més
a consens les diferents visions o sensibilitats respecte d‘aquest tema.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, es una moción que obviamente al final tenemos que remitirnos al estudio,
un estudio que yo creo que hablará de los costos, etc, y todo lo que se considere
que puede afectar a que eso tenga un funcionamiento correcto y demás. Pero claro,
es que hay un argumento que yo no comparto, hay quien…, el Sr. Jiménez ha votado y alguien más por ahí, el tema de, oiga, es que estamos de acuerdo en todos estos puntos menos en este que es el tema de la señalización, vamos a ver, si al final
lo tenemos que hacer en los sitios donde está ubicado, dentro de sitios que ya
están ahí, obviamente a la gente tendremos que decirle donde están, porque si tenemos estos servicios públicos y la gente no sabe donde están, pues de hecho ya
los tendremos, en muchos sitios de estos ya están ahí, o sea, de lo que se trata
precisamente es de todo lo contrario, que sepan donde se encuentran ubicados,
porque si no al final, pues no habremos hecho nada, los tendremos, tendremos el
gasto, tendremos toda la historia, pero no los utilizaran porque nadie sabe dónde
están, es todo lo contrario.
Yo creo que si al final los ubicamos donde parece ser que se está proponiendo, por
eso digo que al final hay que remitirse para votar definitivamente una cosa u otra,
hay que remitirse al estudio, porque me parece, sinceramente, un poco absurdo
que tengamos y los escondamos, y bueno, yo me voy meando, pero como no nos
dicen dónde, pues bueno, pues no sé dónde están, tendremos que saber dónde están ¿no? Y perdónenme que me exprese así tan claramente.
Precisamente, es lo que yo creo que tiene que estar mejor, saber dónde los tenemos, no lo contrario, decir, oiga, los escondemos. Y no tiene nada que ver con que
esto sirva para que luego después se quiera decir dónde están todas las cosas, en
cualquier caso la información no es mala, en cualquier caso la información a los ciudadanos no es mala, no veo porqué no se ha de decir dónde están ubicados y mucho más en las circunstancias de donde están, esconderlos no serviría para nada,
pero en fin, yo voy a votar a favor de esta moción, esperando, obviamente, que se
nos haga el estudio y ahí veremos ya las consecuencias de ese estudio cuáles son.
Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, nosaltres, ja ho hem dit abans, votarem afirmativament aquesta moció, amb aquesta esmena que parla d‘aquest estudi, de la realització de l‘estudi de viabilitat, a
sis mesos, per la possible instal·lació d‘aquests lavabos. És una necessitat i per
això votem a favor, i és una necessitat que ja s‘està satisfent d‘alguna manera, tots
els equipaments públics tenen lavabos accessibles al servei de la ciutadania, és a
dir, tu pots entrar a qualsevol equipament al lavabo, ni hi ha en aquests moments
cap limitació. El que sí farem a partir d‘aquest punt primer de la moció és determinar
amb més exactitud, doncs per districte un, dos, tres equipaments que tinguin aquesta consideració i plantegem, i així li hem dit al Sr. Giménez, a la senyalèctica general de l‘equipament, com un servei més de l‘equipament, doncs el lavabo públic.
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Hi ha una segona qüestió que ja venim fent, que és instal·lar en els parcs públics lavabos, es va començar a Bellvitge, s‘ha instal·lat al parc de la Remunta, al parc de
Can Buxeres, ara precisament s‘obrirà..., s‘ha licitat el plec de condicions pels subministrament de dos lavabos, un que va a Can Buxeres i un altre que va a la Remunta de forma més definitiva, els que tenim són provisionals.
S‘ha parlat aquí de prevenció en el tema dels costos i crec que s‘ha fet de forma
molt assenyada, penseu que aquests dos, cada mòdul d‘aquests que instal·larem
costa entre 30.000 i 40.000 euros la instal·lació i, a més a més, s‘ha de tenir un
manteniment periòdic, això vol dir un contracte de manteniment i vol dir diners. Els
actuals, perquè tingueu una dada, els actuals lavabos provisionals costen de l‘ordre,
tant pel lloguer, com pel manteniment, de l‘ordre de 1.000 euros mensuals, ho dic
perquè tots tingueu una dimensió del que estem aquí decidint. I, per tant, en els
parcs el nostre objectiu és que hi hagin lavabos accessibles a tots i cadascun dels
parcs de la ciutat.
I, per últim, hi ha aquesta proposta, que és veritat que existeix en d‘altres ciutats del
món, que és la d‘instal·lació de lavabos que funcionen 24 hores al dia, de forma autonetejable, però aquests lavabos, una part de l‘estudi ha de passar necessàriament
per la viabilitat econòmica, jo li comentava al Sr. Giménez, només el subministrament d‘aquests lavabos poden costar, de cada mòdul, 60.000, 80.000 i fins a
100.000 euros, només el subministrament i instal·lació, per tant, i després s‘ha de
tenir un contracte de manteniment, perquè els lavabos, i aquesta és una qüestió, en
fi, sanitària, s‘han de netejar cada dia, aquí si que no podem fer determinades males pràctiques.
Per tant, tot això ho hem d‘avaluar des d‘un punt de vista econòmic, l‘impacte que
té, aquesta qüestió que també formulava el grup d‘Iniciativa, de l‘emplaçament en
funció dels territoris, jo crec que això també mereix una certa reflexió i en funció de
tot això, determinarem tècnicament quina és la proposta i, a partir d‘aquí, doncs farem el debat que convingui.
Per tant, com ja he dit a l‘inici, estem a favor d‘aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada la moció, no sé si el Sr. Giménez vol dir alguna
cosa.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, tres o quatre breus consideracions, dubtes sobre els costos de la proposta, nosaltres també els tenim, he intentat, jo crec que hem intentat ser bastant curosos
amb la proposta, en el segon acord no fèiem una proposta d‘instal·lar els més cars
del mercat, fèiem una proposta de fer això o fer això altre si el propi Ajuntament ho
trobava que ho tingués dintre dels seus propis equipaments. A nosaltres ens fa dub-
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tar molt els costos d‘aquest i d‘altres propostes que es presenten en aquest Ple, ens
fan dubtar sobre els costos moltes de les propostes que es porten en aquest Ple.
Problemes per l‘ús, ens agradaria que l‘estudi no parlés de problemes per l‘ús d‘alguna cosa que no existeix, o sigui, que parli dels problemes per l‘ús a determinats
barris que es comenta d‘allò que existeixi, o sigui, que no faci una previsió del que
podria passar en cas que instal·lem no sé què. Bé, que no fem, prèviament a l‘ús
determinat d‘una determinada instal·lació, no fem un judici previ per segons on el
vulguem instal·lar o no.
Impostos i taxes, nosaltres som partidaris, sempre ho hem sigut i ho serem, dels impostos directes, no dels indirectes i de les taxes, simplement impostos segons renda, no hi ha més, en aquesta proposta i en les anteriors i en qualsevol que arribi.
I felicitem al govern per la instal·lació de lavabos a parcs públics, aquesta que ens
ha explicat el regidor de govern, però volem seguir fent incís en el tema del servei
nocturn, les 24 hores, creiem que això és molt important, i si no és la nostra proposta, una altra, però crec que la ciutat, veïns i veïnes d‘aquesta ciutat necessitem una
proposta concreta que doni solució, que doni resposta com a mínim, com a mínim
una proposta que doni resposta en un primer terme a la necessitat que tenim durant
les 24 hores, no només durant l‘horari dels edificis municipals. Sabem que és difícil,
segurament no serà fàcil trobar una proposta concreta i que a sobre sigui assequible, però crec que és...creiem que és força important. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, crec que ha quedat clar, no hi ha cap paraula més. Hem finalitzat les mocions, quedaria el punt de Precs i Preguntes.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 37; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 37.- PER A LA INSTAL·LACIÓ
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

DE

LAVABOS

PÚBLICS

A

Una ciutat sostenible, neta i respectuosa amb el medi ambient requereix atendre
també les necessitats vitals de les persones que hi viuen.
La mancança d‘urinaris públics a parcs, zones d‘oci o d‘altres amb alta densitat de
població comporta un deteriorament de carrers i una percepció de manca de neteja,
afectant seriosament la vida als barris.
A l‘hospitalet cal una xarxa d‘urinaris que tingui en compte els hàbits socials de les
veïnes com per exemple, zones més concorregudes, número de gent gran, tot garantint un fàcil accés per part dels col·lectius amb mobilitat reduïda. A més, equipar
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els nous urinaris amb canviadors per a nadons.
A moltes ciutats catalanes i europees, un lavabo públic al carrer no és un tema tabú, no ho és a París, Londres, Berga, Sabadell o Roses.
Atès que els districtes compten amb equipaments i edificis amb lavabos públics tals
com: poliesportius municipals, regidories de districtes, biblioteques, centres culturals, centres de serveis socials, escoles d‘Adults, mercats municipals, camps de futbol municipals, casals d‘avis, hotels d‘Entitats i altres equipaments municipals propis.
Com a exemple, a cada districte, podrien donar ús, sempre implementant senyalització:
Districte I:


Centre: Els dos edificis de l‘Ajuntament (A i B), així como Can Arús o la biblioteca de Can Sumarro.



Sant Josep: La seu de l‘OAC (Oficina d‘Atenció Ciutadana) i l‘Edifici Municipal al carrer Migdia



Sanfeliu: Poliesportiu Municipal Sanfeliu i Centre Cultural Sanfeliu

Districte II:


Torrassa: Centre Cultural Tecla Sala (per la seva ubicació, encara que no hi
és al districte), Mercat municipal, Regidoria del districte i Hotel d‘Entitats
/Serveis socials a Ronda Torrassa.



Collblanc: Mercat municipal i la biblioteca (ambdues podrien ser complementàries pel seus horaris)

Districte III:


Santa Eulàlia i Gran Via Sud: Regidoria de districte i Biblioteca Plaça Europa

Districte IV:


Florida- Les Planes: Centre Municipal Ana Díaz Rico i Mercat Municipal

Districte V:


Pubilla Casas: Biblioteca i Centre Cultural de la Bòbila; Regidoria de Districte.
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Can Serra: Edifici municipal ubicat al Parc de Les Planes (carrer Isabel
La Católica, número 0) gestionat per l‘entitat ACA Casa Fuente Obejuna
i la seu dels serveis socials del Districte.

Districte VI:


Bellvitge: Els lavabos al parc de Bellvitge i la regidoria del districte.



Gornal: Poliesportiu municipal Gornal i el casal cívic de la Generalitat de
Catalunya

Per tot això exposat, el grup municipal de la CUP – Poble Actiu proposem al Ple l‘adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a)

Ha estat APROVAT el punt PRIMER amb 23 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, José M. García Mompel, Jaume
Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío
Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- 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.

b)

Ha estat APROVAT el punt SEGON, amb una esmena ―in voce‖ ja incorporada, a proposta del Sr. Castro Borrallo, regidor del grup polític municipal dels
Partit dels Socialistes de Catalunya, amb 23 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, José M. García Mompel, Jaume
Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío
Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainal-
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do Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Realitzar en el termini màxim de 6 mesos, un estudi sobre 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 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.
c)

Ha estat APROVAT el punt TERCER amb 23 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, José M. García Mompel, Jaume
Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío
Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- 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.

d)

Ha estat APROVAT el punt QUART amb 23 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, José M. García Mompel, Jaume
Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío
Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
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García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Garantir un bon manteniment i una bona higiene en els lavabos de
caràcter fix i temporal.
e)

Ha estat APROVAT el punt CINQUÈ amb 21 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, José M. García Mompel, Jaume
Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío
Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco.
Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÉ.- 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.

f)

Ha estat APROVAT el punt SISÈ amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Fer el trasllat dels acords a Federació d‘Associacions de Veïns de l‘Hos-
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pitalet, al Consell de Ciutat i als Consells de Districte.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.
PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de juliol
de 2016, per la regidora del grup polític municipal Ciutadans, Sra. M. Carmen
Esteban Fernández, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d‘Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:

“Senyor/a,
Respecte a la pregunta oral que vau realitzar durant el passat ple de data 26 de juliol, i tal com vam acordar en relació a la vostra pregunta sobre l‟impacte del Segell
de Destinació de Turisme Esportiu, em plau adjuntar-vos un informe tècnic per a tal
de donar-vos una informació més detallada de tot el procés que hem portat a terme
amb l‟Agència Catalana de Turisme.
Sense un altre particular i esperant haver donat resposta a la vostra sol·licitud, rebi
una cordial salutació.
Atentament,
INFORME TÈCNIC PER DONAR RESPOSTA AL GRUP POLÍTIC CIUTADANS
EN LA SEVA PREGUNTA EN EL PLE DE 26 DE JULIOL DE 2016 REFERENT A
L’IMPACTE DEL SEGELL DE DTE
ANTECEDENTS
L‟Agència Catalana de Turisme certifica amb el segell de Destinació de Turisme Esportiu els municipis de Catalunya que disposen d‟infraestructures i serveis d‟alta
qualitat per a la pràctica de l‟esport. Aquest certificat s‟adreça a una demanda molt
concreta però d‟alta qualitat: esportistes d‟alta competició, turistes que centren les
vacances en l‟esport o que practiquen esport durant les seves estades i públic de
grans esdeveniments esportius.
El 13 de Juliol de 2015 l'Alcaldessa de L'Hospitalet i el Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, van presidir l'acte oficial d'atorgament definitiu
de la menció com a Destinació de Turisme Esportiu a la ciutat de L'Hospitalet de
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Llobregat.
SITUACIÓ ACTUAL
La Regidoria de Govern de Turisme i Desenvolupament Econòmic, dependent de
l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de l'Ajuntament de l'Hospitalet, té l'objectiu principal de dissenyar i implantar les estratègies de polítiques públiques de promoció turística de la ciutat i l'elaboració i gestió
dels programes de desenvolupament del turisme al municipi. Aquesta és la primera
vegada que la ciutat disposa d'una regidoria pròpia en matèria de turisme, i per tant
encara hi ha molta feina per fer.
Així mateix, l'obtenció del Segell DTE ha anat acompanyada de la incorporació d'una nova línia d'actuació des del servei d'Esports en matèria de turisme esportiu.
Una línia de treball de llarg de recorregut i progressiu. Amb l'objectiu de donar a conèixer la qualitat de les instal·lacions esportives municipals i donar-los una rendibilitat en horaris de nul·la o baixa ocupació, s'està teixint una xarxa de relacions important amb els diferents agents del sector (agències de viatges, promotors esportius, gremi d'hotelers, organitzadors d'esdeveniments, etc.) i s'està treballant en la
visibilitat comercial del potencial turístic i esportiu de la ciutat (visites guiades, fam
trips, fullets, promocions, packs, etc.).
És per això que en el que en el que portem d‟any 2016, s‟han realitzat les següents
accions vinculades al turisme esportiu:
1

2

3

Jornada Tècnica de Turisme
Esportiu
Reunió
amb
agència Kaptiva Sports
Màsterclass de
Sant Patrici

4

7a Cursa Nocturna Ciutat de
L'Hospitalet

5

Partits amistosos de futbol
amb el Rush
USA

Jornada organitzada per l'Agència Catalana de Turisme per
a presentar la situació actual del Segell de Turisme esportiu i
el pla d'Accions 2016
Reunió de treball per conèixer-nos i buscar línies de treball
conjuntes

28/01/2
016

Màsterclass per a celebrar el dia de Sant Patrici en
col·laboració amb Turismo d'Irlanda. Acció oberta a la ciutadania. Entre els abonats participants s'ha sortejat un viatge a Dublín per a 2 persones.
Celebració de la 7a edició de la cursa nocturna, amb participants locals, nacionals i internacionals. Entre els inscrits a la
cursa s'ha sortejat un viatge a Dublín per a 2 persones + 2
inscripcions a la Mitja marató de Dublín.
Partits amistosos de futbol entre l'infantil C del CE L'Hospitalet amb el Rush USA Regional Connecticut, i el Cadet A amb
el Rush USA National Select. (40 joves participants)

12/03/2
016

23/02/2
016

16/04/2
016

21/03/2
016
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6

7

Reunió
amb
agència Barcel’hona Sports
Events
FAM TRIP Kaptiva
Sports
Travel

8

Jornada
de
treball amb els
Hotelers de L'H

9

IV Torneig de
Karate Ciutat
de L'Hospitalet
11 Míting internacional
d'atletisme per
atletes
amb
discapacitat
Pràcticum
Blanquerna
URL

10

11

12

II Jornada Turisme i Esport:
EL TERRENY DE
JOC ÉS EL MÓN

Reunió de treball per buscar línies de treball conjuntes

28/04/2
016

Visita guiada d'equipaments esportius i sessió de presentació d'esports i open camp a un grup de promotors esportius
americans, que estan en ruta per diferents municipis de
Catalunya, i parada a L'Hospitalet, amb vista a poder portar
grups esportius americans (organització d'esdeveniments,
stages esportius, etc.).
Sessió de presentació del projecte Open Camp als hotelers
de L'Hospitalet. Amb la presentació de la Regidora de Turisme i el Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials - Servei Esports i Joventut
Torneig de karate de nivell nacional. 27 clubs i 400 esportistes entre 5 i 45 anys, 40 delegats i coachs, 35 àrbitres.

05/05/2
016

06/05/2
016

07/05/2
016

Competició inclosa al calendari oficial d'atletisme del Comitè 14/05/2
Internacional Paralímpic, i puntuable per JJ.OO de Rio 2016. 016
97 atletes, dels quals 66 han estat estrangers.

Durant un trimestre el servei d'Esports i joventut ha acollit
un alumne en pràctiques del la Llicenciatura de ciències de
l'Activitat Física i l'Esport de Blanquerna, per a desenvolupar
un projecte anomenat: "Plan de marketing y promoción de
L'H como Destino de turismo deportivo"
Jornada organitzada per INDESCAT per donar a conèixer
diferents experiències vinculades al turisme i l’esport que
s’estan duent a terme al territori català i que poden constituir un referent per ambdós sectors. I per deixar constància
de la rellevància i l’impacte del turisme esportiu a Catalunya
i potenciar l’especialització del turisme esportiu actiu. L'Ajuntament de l'Hospitalet participa en la Taula Rodona 3: LA
NECESSITAT DE LA COL•LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA PEL
TURISME ESPORTIU. 11:45h "L’Hospitalet, destinació de
turisme esportiu" , a càrrec del Sr. L. F., Cap del Servei
d’Esports i Joventut de l'Aj. de L'Hospitalet de Llobregat"
Assisteix la Regidora de Turisme i el Tinent d'Alcaldia de
l'Àrea de Benestar i Drets Socials - Servei Esports i Joventut. I
el coordinador del projecte de Turisme A. T..

Del febrer al
maig
2016
01/06/2
016
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13

14

15

16

17

18

19

Inspecció equipaments amb
segell de destinació de Turisme Esportiu
Powerades
MTB Nonstop
series BCN SAN SEBASTIAN

Visita- Inspecció dels equipaments amb segell de destinació 02/06/2
de Turisme Esportiu amb l'Agència Catalana de Turisme.
016

La Powerade Barcelona-Sant Sebastià segueix el llegat de la
seva prova germana, la Madrid-Lisboa, per instaurar-se com
el nou repte de les proves de MTB sense parades. La Powerade Barcelona-Sant Sebastià és fruit de l'entusiasme de
RPM i la il·lusió de Powerade de continuar creant un gran
esdeveniment esportiu per a tots els amants del MTB i dels
grans reptes. En 2016 la marxa ciclista complirà el seu segon
any d'història. La Powerade Barcelona- Sant Sebastià va
destinada tant als amants de l'esport disposats a estrenarse en aquest format de proves com a aquells que volen consolidar-se en les Non Stop i participar en les Sèries. La marxa
ciclista consisteix en recórrer els 709 quilòmetres que separen Barcelona de Sant Sebastià per senders i pistes amb el
menor temps possible, tant per equips com en solitari. Punt
de sortida: L'Hospitalet de Llobregat. 90 equips participants
de 1, 2, 3 o 4 membres + equips d'assitència (400 participants aprox).
Reunió
amb Reunió amb J. M. O., de l'Oficina de Promoció Turística de la
l'Oficina
de Diputació de BCN, per tal de trobar sinergies i recolzaments
Promoció Tu- comuns.
rística de la
Diputació de
BCN
Reunió
amb Reunió amb M. C., Managing Director de Smart destination
consultora
consulting, per conèixer-nos i buscar línies de treball conjunsmart destina- tes
tion consulting
Circuit de Bàs- Torneig de Bàsquet 3x3 organitzat per la Federación Espaquet Plaza 3x3 ñola de Baloncesto i el suport de l'Ajuntament de L'Hospitalet.
Audie
Norris Campus de bàsquet intern (amb allotjament) i extern (diari,
Basketball
sense allotjament). A partir de 6 anys.
Camp

Campus
Futbol
Alba

de Campus de futbol per a joves de 6 a 16 anys.
Jordi

10/06/2
016

20/06/2
016

22/06/2
016

02/07/2
016
Del 27 de
juny al
22
de
juliol
2016
De l'11 al
29
de
juliol
2016
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20

21

22

23

Stage selecció
nacional
d’Escòcia U16
masculina
Campus
de
Bàsquet
Popular
Pau
Gasol Academy
XIV Congreso
Internacional
de la Asociación Española de
Investigación
Social Aplicada
al
Deporte
(AEISAD)

La selecció nacional d’Escòcia U16 masculina ha vingut a Del 7 a l'
L’Hospitalet per realitzar el seu stage de preparació de cara 11
de
al proper FIBA U16 Men European Championship
juliol
2016
Campus de bàsquet d’alt nivell per a joves.
Juliol
2016

El Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) celebrarà la
seva XIV edició amb el títol de "Espanya sota el repte d'Europa: identitat, integració, salut i esport". El Congrés pretén
donant continuïtat a l'anàlisi del fenomen social de l'esport
integrant el major nombre d'anàlisi possible cobrint, entre
d'altres disciplines la sociologia, història, economia, educació i antropologia. aquesta edició vol centrar-se en analitzar
el que considerem principals reptes els darrers anys a la
nostra societat i el paper que l'esport pot i ha de jugar en
aquest
procés.
L'Ajuntament de L'Hospitalet participa amb la ponència
"L’HOSPITALET. CIUDAD DE TURISMO DEPORTIVO", a càrrec
del Sr. L. F., Cap del Servei d’Esports i Joventut de l'Aj. de
L'Hospitalet de Llobregat" .
Workshop
Taller de treball intensiu (Workshop) organitzat per l'AgènAgencia Cata- cia Catalana de Turisme, de diferents disciplines esportives
lana de Turis- destinada a teleoperadors i federacions esportives de Regne
me
Països Nòrdics, Israel i Benelux, per intercanviar experiències
i contactes envers el turisme esportiu i generar futures sinèrgies.

29 i 30
de
setembre
2016

18
d’octubr
e 2016

Pel que fa a l'organització de grans esdeveniments esportius, en els últims anys ja
s'ha avançat en la direcció d'acollir esdeveniments internacionals, entrenaments de
clubs i seleccions internacionals, així com ser seu de campus i clínics d'esportistes
de prestigi.
La propera celebració del campionat del món d'Halterofília Màster a l'agost 2018 a
L'Hospitalet permetrà fer un salt cap endavant, per ser la primera vegada que la ciutat organitza un campionat mundial i per la posada a punt en turisme esportiu necessària per rebre a la ciutat a més de 700 esportistes de categoria màster de tot el
món, que pel seu perfil viatgen amb les seves respectives famílies.
L‟any 2018 també es preveu la celebració dels XIX Campionat d‟Europa de karate
Goju Ryu a la ciutat, que mou més de 3.000 esportistes d‟arreu d‟Europa.
Un altre gran projecte que rema en la mateixa direcció és la construcció d'un gran
camp de beisbol i futbol americà d'última generació a la Zona Esportiva de Feixa
Llarga, prevista per als propers anys. Una instal·lació única a Europa, inspirada en
les universitats americanes que sens dubte atrauran nous visitants a L'Hospitalet.
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CONCLUSIONS
El desenvolupament del Turisme Esportiu a la ciutat de L‟Hospitalet, es tracta d‟una
tasca de llarg recorregut, en la que el segell de DTE va ser un punt d‟acceleració de
tota la feina que fins ara s‟havia estat fent invertint en la qualitat dels serveis (hotelers, esportius i culturals).
Al llarg del 2016 s‟estan posant les llavors d‟aquest trajecte amb timó compartit públic-privat, per la qual cosa, parlar d‟indicadors (nombre d‟esportistes, pernoctes,
etc.) seria precipitat, donat que els indicadors més significatius es troben en quelcom intangible, com és el posicionament de la marca L‟H, destinació de turisme esportiu.
L. F. M.
Cap del Servei
L‟Hospitalet de Llobregat, dilluns 7 de setembre de 2016”

PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 41749, de 13 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J.
Belver Vallés, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament amb número 41.479 i data 13 de juliol de 2016, segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació al cost total i les accions dutes a
terme en relació al Districte Cultural durant l‟any 2015, i de la qual us vaig demanar
pròrroga, us comunico el següent:
Les activitats que es van portar a terme durant l‟any 2015 relacionades amb el Districte Cultural van ser les següents:
- Exposició del pintor del districte cultural Pere Llobera (residència artistes Salamina), al local del carrer Salvadors número 24. Títol: Pere Llobera. Palacio Real? Maig 2015. Activitat gratuita.
- Exposició del dissenyador Alan Pol Penya de l'Escola de disseny Serra i Abella a les escales del metro de la Torrassa, en el marc del SWAB Stairs. Juny
2015. Activitat gratuïta
Participació en el Barcelona Gallery Weekend 2015, 28 setembre- 1 d'octubre. 4 dies d'exposicions, conferències, tallers oberts per a mostrar l'efervescència artística del districte cultural. Exposicions diverses: David Bestué a la fàbrica
Cosme Toda; inauguració galeries Nogueras Blanchard i Anna Mas; presentació del projecte 12+1 de Contorno Urbano; tallers oberts a l'Edifici Freixas i als
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nous tallers del carrer Salamina; Inauguracions conjuntes a la Tecla Sala, TpK i
fundació Arranz-Bravo. Conferència de Patricia Dauder sobre el seu projecte a
la fàbrica Trias i Godó.
- Mural del pintor de L'Hospitalet Rasmus Nilaussen a la paret de la sortida de
metro de la Torrassa, dins el projecte 12+1 de Contorno Urbano. Novembre
2015.
A banda d‟aquestes accions, durant l‟any 2015 es van mantenir múltiples contactes
amb creadors, dissenyadors, associacions culturals i operadors per presentar-los el
projecte de districte cultural, així com es van establir relacions amb diferents propietaris de naus del sector de Carretera del Mig amb el mateix fi.
De les activitats esmentades, només va implicar un cost de 12.000 euros la participació en el Barcelona Gallery Weekend 2015.”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 42115, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el 42115 i data 14 de juliol de 2016 i, segons el que disposa
l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple, i que s‟havia de contestar en el Ple Ordinari
del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que us vaig demanar prorroga, en relació
a:
“Solicito conocer el número de directivos, relación de los mismos con los puestos de trabajo correspondientes que incluyan los sueldos fijos y variables
así como las indemnizaciones. “
Dir-vos que la informació sol·licitada es troba en la seu electrònica de la pàgina web
de l‟Ajuntament.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 42117, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 42117 i data 14 de juliol de 2016 i, segons el que
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disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s‟havia de contestar en el Ple
Ordinari del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que us vaig demanar prorroga, en
relació a:
“Solicitamos conocer los gastos de representación y dietas de cada uno de
los regidores y directivos de este ayuntamiento tanto si se ha liquidado directamente por ellos o a través de los diferentes habilitados, se encuentren o no,
dentro de un proyecto o partida presupuestaria concreta.”
Dir-vos que tota la documentació que sol·liciten es troba en el compte general de
l‟any 2015 i que ha estat a la seva disposició durant la revisió del compte durant els
dos mesos d‟exposició, abans de la seva aprovació.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 42131, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 42131, 42132 i 42134 i data 14 de juliol de 2016
i, segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s‟havia de contestar en el Ple Ordinari del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que us vaig demanar prorroga, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que este ayuntamiento dispone de locales vacíos que son de propiedad municipal.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer




Solicitamos conocer el número de locales vacios y el coste de
mantenimiento de cada local
Relación de locales vacios de propiedad municipal, su ubicación
y características.
Que se detalle el número de locales, su ubicación, coste por local y características de los mismos.”

Us informem que la informació sol·licitada es troba en la seu electrònica de la pàgina web de l‟Ajuntament.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popu-
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lar, RGE número 42132, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 42131, 42132 i 42134 i data 14 de juliol de 2016
i, segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s‟havia de contestar en el Ple Ordinari del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que us vaig demanar prorroga, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que este ayuntamiento dispone de locales vacíos que son de propiedad municipal.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer




Solicitamos conocer el número de locales vacios y el coste de
mantenimiento de cada local
Relación de locales vacios de propiedad municipal, su ubicación
y características.
Que se detalle el número de locales, su ubicación, coste por local y características de los mismos.”

Us informem que la informació sol·licitada es troba en la seu electrònica de la pàgina web de l‟Ajuntament.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 42134, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 42131, 42132 i 42134 i data 14 de juliol de 2016
i, segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s‟havia de contestar en el Ple Ordinari del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que us vaig demanar prorroga, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que este ayuntamiento dispone de locales vacíos que son de propiedad municipal.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer
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Solicitamos conocer el número de locales vacios y el coste de
mantenimiento de cada local
Relación de locales vacios de propiedad municipal, su ubicación
y características.
Que se detalle el número de locales, su ubicación, coste por local y características de los mismos.”

Us informem que la informació sol·licitada es troba en la seu electrònica de la pàgina web de l‟Ajuntament.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 42168, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 42168 i data 14 de juliol de 2016 i, segons el que
disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s‟havia de contestar en el Ple
Ordinari del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que us vaig demanar prorroga, en
relació a:
“Solicitamos conocer la relación de los gastos de viaje de este Ayuntamiento
desglosados por áreas, concejalías y organismos, y que estén incluidos el
concepto, nº de personas que han realizado el viaje, el motivo e importe de
cada uno de los mismos.”
Dir-vos que tota la documentació que sol·liciten es troba en el compte general de
l‟any 2015 i que ha estat a la seva disposició durant la revisió del compte durant els
dos mesos d‟exposició, abans de la seva aprovació.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 42171, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 42171 i data 14 de juliol de 2016 i, segons el que
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disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s‟havia de contestar en el Ple
Ordinari del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que us vaig demanar prorroga, en
relació a:
“Solicitamos conocer:


Número total de contratos menores realizados en el 2015 desglosados por meses.”

Dir-vos que la informació sol·licitada es pot consultar a través del Portal de Transparència de l‟Ajuntament.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 42174, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 42174 i 42176 i data 14 de juliol de 2016 i, que
s‟havia de contestar en el Ple Ordinari del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que
us vaig demanar prorroga, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que este ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos de confianza de plazas de aparcamiento público en la Farga y de la Plaza del Ayuntamiento.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:


Relación de personas y cargos a los que se le asignó plaza de
parquing en La Farga y en la Plaza del Ayuntamiento durante el
2015.



Coste de las mismas.”

Les 19 places de l‟aparcament de la Farga i de la Plaza de l‟Ajuntament tenen un
cost mensual de 1.539,50 € (IVA inclòs) i es troben destinades a Regidors, Directors i/o Caps de Serveis, vehicles de manteniment d‟informàtica i d‟educació i Treballadora amb discapacitat.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popu-
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lar, RGE número 42176, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 42174 i 42176 i data 14 de juliol de 2016 i, que
s‟havia de contestar en el Ple Ordinari del passat dia 26 de juliol de 2016 i de la que
us vaig demanar prorroga, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que este ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos de confianza de plazas de aparcamiento público en la Farga y de la Plaza del Ayuntamiento.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:


Relación de personas y cargos a los que se le asignó plaza de
parquing en La Farga y en la Plaza del Ayuntamiento durante el
2015.



Coste de las mismas.”

Les 19 places de l‟aparcament de la Farga i de la Plaza de l‟Ajuntament tenen un
cost mensual de 1.539,50 € (IVA inclòs) i es troben destinades a Regidors, Directors i/o Caps de Serveis, vehicles de manteniment d‟informàtica i d‟educació i Treballadora amb discapacitat.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, RGE número 42181, de 14 de juliol de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 42181 i de data 14/07/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer
Ple Ordinari que es va celebrar el darrer dia 26/07/2016 i de la que es va demanar ajornament en relació a: “De la Cuenta General del año 2015 hemos observado los ingresos en concepto de grua municipal...”
Resposta:
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El número de vehículos ingresados en los depósitos municipales en el año 2015,
según datos referenciados por la empresa municipal que gestiona este servicio, ha
sido de 6681, con el siguiente desglose:
Turismos/furgonetas 6.415
Motocicletas
264
Bicicletas
2
Asimismo a lo largo del año 2015 se han retirado un total de 1175 vehículos sin cobro de tasas, correspondientes a apartados, robo, accidentes y otros.
En cuanto a los vehiculos abandonados, en el anuario estadístico de la ciudad de
l‟Hospitalet, páginas 149 a 158 encontrarán información de dichos servicios.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Convergència i Unió, RGE número 43518, de 19 de juliol de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 43518 i de data 19/7/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 26/07/2016 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Atès que el passatge de la Rectoria, per la seva ubicació, és un tros de carrer que port passar desapercebut per part dels diferents serveis públics de la ciutat...”
Resposta:
La vigilància del Passatge Rectoria és duta a terme per les unitats territorials de la
Guàrdia urbana durant la realització de la seva tasca diària i en els tres torns de
servei. En el que portem d‟any s‟han rebut un total de 6 trucades relacionades amb
problemes de convivència, però cap en matèria de seguretat. Consultat el cos de
Mossos d‟Esquadra tampoc no han rebut cap denuncia per fet delictiu o falta en aquest període.
La instal·lació de càmeres de videovigilància és una mesura extraordinària ja que afecta a diferents drets: el de la intimitat i el dret a la pròpia seguretat. Per tot això,
s‟han de complir uns requisits i un procediment que faciliten la concessió de la instal·lació per part de la Direcció General de la Seguretat de la Generalitat. Creiem,
que, en aquest cas, les circumstàncies no ho justifiquen.
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Ben atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Convergència i Unió, RGE número 43523, de 19 de juliol de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 43523 i de data 19/7/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 26/07/2016 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Atès que al passatge de la Rectoria, hi ha un senyal que
prohibeix parar i estacionar a tota la zona i prohibeix l‟entrada a tots els vehicles excepte guals i serveis...”
Resposta:
La vigilància de les zones d‟estacionament la duen a terme les unitats territorials de
la Guàrdia Urbana durant la realització de la seva tasca diària i en els tres torns de
servei. Es desenvolupen vigilàncies especials en funció de problemàtiques concretes detectades pel mateix servei o per demandes externes rebudes.
De manera habitual, diàriament hi ha servei de la Unitat de Proximitat de guàrdia urbana en aquesta zona, independentment del servei ordinari ja esmentat.
En el decurs d‟aquest any 2016, s‟ha actuat en dues ocasions per estacionament en
illa de vianants i s‟han donant instruccions al agents de la zona, per tal d‟evitar l‟estacionament indegut i la correcció de qualsevol altre infracció fent servir, en cas necessari, el servei de grua.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‘acord amb el
que disposa l‘article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‘han formulat en temps i
forma 9 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
27 de juliol i 12 de setembre de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors
a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‘Acta de la sessió, es transcriuen literalment:
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1.-RGE núm. 45004, de 27 de juliol de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
En relación al servicio de tele asistencia 2015 este regidor solicita conocer:


Número de usuarios



Que subvención recibe cada usuario ya sea de la Diputación o Municipal.



Coste total del servicio.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, número 45004 y fecha 27 de julio de 2016 i, según lo dispuesto en el
artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno con efectos de que se conteste el día
27 de septiembre de 2016, con relación al servicio de teleasistencia, indicaros que:
El número de usuarios activos, a fecha 30 de junio de 2016, es de 5975.
El servicio está subvencionado al 100%: la Diputación de Barcelona subvenciona un 47%, y el Ayuntamiento un 53%
Respecto al coste total del servicio, según los precios establecidos por el Convenio
con Diputación i la tipología de usuarios:

Servicio*

Importe precio
unitario IVA
excluido

Tipo imposi- Importe
tivo IVA
IVA

Importe total
precio unitario
IVA incluido

Prestación mensual
del servicio a un
usuario tipo A
Prestación mensual
del servicio a un
usuario tipo B

15,72 EUR

4%

0,63
EUR

16,35 EUR

6,88 EUR

4%

0,28
EUR

7,16 EUR
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Prestación mensual
del servicio a un
usuario tipo C

2,10 EUR

4%

0,08
EUR

2,18 EUR

*Servicio en función de la tipología de persona usuaria.
En función del número de personas que dentro de un mismo domicilio necesiten el
servicio de tele-asistencia, existen tres tipologías de usuarios:

Tipo A: usuario/a titular del servicio
Es la persona que reúne los requisitos necesarios para ser el titular del servicio,
contando en su domicilio con un terminal y un pulsador.

Tipo B: usuario/a con unidad de control remoto adicional
Es la persona que convive con el/la titular del servicio y al mismo tiempo reúne requisitos para ser usuario/a. Este/a dispondrá de un pulsador adicional.

Tipo C: usuario/a sin unidad de control remoto adicional
Es la persona que convive con el/la titular del servicio y necesita las prestaciones
que el servicio proporciona, pero no tiene capacidad física, psíquica o sensorial y,
por tanto, no puede hacer uso del pulsador y necesita un usuario/a titular de apoyo.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 45006, de 27 de juliol de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
Solicitamos conocer:


La relación de programas o convenios suscritos por este ayuntamiento en
relación a la ayuda, soporte y resocialización de personas sin hogar.



Actuaciones llevadas a cabo por este ayuntamiento en relación a las personas sin hogar o en riesgo de pérdida.



Número de pisos tutelados o viviendas asistidas de que dispone este ayuntamiento, bien directamente o en colaboración con otras entidades.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb número 45006 i data 27 de juliol de 2016 i, segons el que
disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 27 de setembre de 2016, en relació als programes i serveis adreçats a
persones sense llar indicar-vos que:
Dins la Llei de Serveis socials, la Cartera de serveis socials és l‟ instrument per a assegurar l‟accés a les prestacions garantides del sistema de serveis socials de la
població que les necessiti.
El catàleg classificat de serveis i prestacions del Sistema Català de Serveis Socials
recull dins els serveis socials bàsics els Serveis residencials d’estada limitada, i
dins aquests trobem els següents: Servei d‟acolliment residencial d‟urgència, Servei
de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació, Servei de
menjador social, Servei d‟assessorament tècnic d‟atenció social. L‟Ajuntament de
L‟Hospitalet disposa d‟un equipament municipal d‟aquestes característiques: El
Centre Residencial d‟Estada Limitada Els Alps.
El Centre Residencial d‟Estada Limitada Els Alps (CREL Els Alps) constitueix l‟equipament principal del municipi en l „atenció a les persones que en un moment de la
seva vida es veuen excloses del sistema social normalitzat, veient-se abocades a
requerir d‟una alternativa d‟allotjament temporal i alimentació que cobreixi les seves
necessitats més bàsiques.
El CREL Els Alps ofereix els serveis de:

Menjador social (48 places)

Picnics (120picnics per 2 àpats diaris)

Dutxes i bugaderia (30 setmanals)

Servei atenció residencial urgència –SARU- (4 places diàries )

SATPSES (27 serveis de plaça temporal amb 14 serveis de menjador)

Serveis residencial per Operació Fred i Emergències Socials (fins a 15 places més màxim 30 dies l‟any).
Paral·lelament als serveis oferts, es duen a terme tot un seguit d‟ajuts econòmics a
les famílies per acolliment residencial, habitatge, etc, així com activitats educatives
per tal d‟afavorir la inserció en societat de les persones usuàries del servei. En aquest sentit, es treballa des de diferents àmbits d‟exclusió (econòmic, laboral, residencial, formatiu, socio-sanitari, relacional i de participació ciutadana) i amb uns objectius específics de treball:
promoure l‟acompliment i disseny d‟un pla d‟estalvi, garantir els mitjans i suports als
processos d‟inserció laboral, possibilitar la recerca d‟habitatge, recolzar l‟organització de la vida quotidiana de les persones, afavorir el manteniment i millora de les
competències formatives, promoure uns hàbits saludables, potenciar un bon estat
de salut física i psicològica, suport per la restitució i/o manteniment de la pròpia identitat, potenciar hàbits socials i relacional positius i facilitar la participació en recursos i activitats del barri i la ciutat.
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D‟altra banda, dins els Serveis Socials Especialitzats trobaríem els serveis d‟habitatges per a diversos col·lectius (gent gran, joves, ex-tutelats, persones amb malaltia mental, drogodependències...). A la nostra ciutat disposem d‟alguns d‟aquests
serveis de competència autonòmica.
D‟altra banda, també podríem fer esment als diferents serveis que es duen a terme
des de l‟Oficina de l‟Habitatge.
Atès que la informació sol·licitada és molt complexa i especialitzada restem a la
vostra disposició per poder concretar una entrevista i resoldre qualsevol dubte o
qüestió.
Atentament,”

3.- RGE núm. 45008, de 27 de juliol de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
Solicitamos conocer:


Cuantas modificaciones de crédito en el presupuesto del 2016 con cargo al
capítulo 3 (despeses) se han efectuado.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 45008 i data 27 de juliol de 2016 i, segons el que
disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de setembre de 2016, en relació a:
“Solicitamos conocer:
Cuantas modificaciones de crédito en el presupuesto del 2016 con cargo del
capítulo 3 (despeses) se han efectuado.
Tota la informació sol·licitada esta a la seva disposició en els expedientes que s‟han
aprovat en el Ple de l‟Ajuntament i en la Junta de Govern d‟aquest any 2016 que
han tingut a la seva disposició i que els poden trobar, a més, en el programa de
Gestió d‟Acords (GEMA) d‟aquest Ajuntament.
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Cordialment,”

4.- RGE núm. 45009, de 27 de juliol de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
Solicitamos conocer:


El coste total de la campaña L‟H ON 2014.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Coordinadora del Gabinet de l‘Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb número 45009, de data 27 de juliol del 2016 i, segons el que
disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos contestada en el
Ple Ordinari del dia 27 de setembre del 2016.
Us adjuntem informe de la Cap del Servei d‟Imatge Corporativa i Relacions Externes i del Director de Comunicació.
Ben atentament,
INFORME

Informe que s‟emet en resposta a l‟escrit presentat, amb data 27 de juliol de 2016,
pel regidor del grup polític municipal del PPC, senyor Javier Martín Hermosín, pel
que fa a la pregunta amb número de registre 1434, en què sol·licita el cost total de
les accions de publicitació del projecte estratègic “lhon. El futur per endavant” assumides mitjançant pressupost ordinari durant l‟exercici de l‟any 2014.



Publicacions
Insercions mitjans de comunicació

5.164,96 euros
9.249,89 euros

Tots aquests imports inclouen l‟ IVA corresponent.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signem aquest informe.”

253

5.- RGE núm. 45010, de 27 de juliol de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
De examen de la cuenta general del año 2015 hemos observado que el ayuntamiento dispone para regidores i altos cargos plazas de aparcamiento en el parking
de la calle Vigo de L‟Hospitalet.
Por ello, este regidor solicita conocer:


Número de plazas y coste anual de las mismas.



Relación de personas a las que se les asigna dichas plazas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 45010, 45011, 45012 i data 27 de juliol de 2016 i,
segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de setembre de 2016, en
relació a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que este ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos de confianza de plazas de aparcamiento de la calle Vigo, calle Vidrierías y parque de la Serpiente de L’Hospitalet.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:


Número de plazas y coste anual de las mismas.



Relación de personas a las que se les asigna dichas plazas.”

El número de places dels aparcaments sol·licitats son de 23 i el seu cost mensual
1.462‟56 (IVA inclòs). Aquestes places estan destinades a Regidors, Directors i/o
Caps de Serveis, vehicles de Parc Mòbil de Serveis Municipals, Missatgeria i Seguretat Ciutadana.
Cordialment,”
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6.- RGE núm. 45011, de 27 de juliol de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
De examen de la cuenta general del año 2015 hemos observado que el ayuntamiento dispone para regidores i altos cargos plazas de aparcamiento en el parking de
la calle Vidrieres de L‟Hospitalet.
Por ello, este regidor solicita conocer:


Número de plazas y coste anual de las mismas.



Relación de personas a las que se les asigna dichas plazas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 45010, 45011, 45012 i data 27 de juliol de 2016 i,
segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de setembre de 2016, en
relació a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que este ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos de confianza de plazas de aparcamiento de la calle Vigo, calle Vidrierías y parque de la Serpiente de L’Hospitalet.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:


Número de plazas y coste anual de las mismas.



Relación de personas a las que se les asigna dichas plazas.”

El número de places dels aparcaments sol·licitats son de 23 i el seu cost mensual
1.462‟56 (IVA inclòs). Aquestes places estan destinades a Regidors, Directors i/o
Caps de Serveis, vehicles de Parc Mòbil de Serveis Municipals, Missatgeria i Seguretat Ciutadana.
Cordialment,”
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7.- RGE núm. 45012, de 27 de juliol de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
De examen de la cuenta general del año 2015 hemos observado que el ayuntamiento dispone para regidores i altos cargos plazas de aparcamiento en el parking del
parque de la Serpiente.
Por ello, este regidor solicita conocer:


Número de plazas y coste anual de las mismas.



Relación de personas a las que se les asigna dichas plazas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 45010, 45011, 45012 i data 27 de juliol de 2016 i,
segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de setembre de 2016, en
relació a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que este ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos de confianza de plazas de aparcamiento de la calle Vigo, calle Vidrierías y parque de la Serpiente de L’Hospitalet.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:


Número de plazas y coste anual de las mismas.



Relación de personas a las que se les asigna dichas plazas.”

El número de places dels aparcaments sol·licitats son de 23 i el seu cost mensual
1.462‟56 (IVA inclòs). Aquestes places estan destinades a Regidors, Directors i/o
Caps de Serveis, vehicles de Parc Mòbil de Serveis Municipals, Missatgeria i Seguretat Ciutadana.
Cordialment,”
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8.- RGE núm. 45013, de 27 de juliol de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
En relación a la zona azul, este regidor solicita conocer:


Ingresos desglosados por barrios.



Coste del mantenimiento, desglosados por meses y barrios.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 45013 i de data 27/07/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27/09/2016 en relació a: “En relación a la zona azul, este regidor desea conocer: Ingresos desglosados por barrios. Coste del
mantenimiento desglosados por meses y barrios...”
Resposta:
Según datos referenciados por la empresa municipal que gestiona este servicio, la
recaudación de los parquímetros de la zona azul, por barrios, ha sido:
2015
TOTAL INGRESOS
COLLBLANC
226.615,37€
TORRASSA
61.973,17€
FLORIDA
246.140,89€
CENTRE
179.040,73€
GRAN VIA
49.606,75€

Y el coste anual de mantenimiento del servicio (mantenimiento y limpieza de los
parquímetros i reposición de señales de la zona azul):
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2015
MANTENIMIENTO
COLLBLANC
9.385,08€
TORRASSA
3.128,36€
FLORIDA
17.205,98€
CENTRE
14.345,23€
GRAN VIA*
21.631,04€


Rénting y limpieza de 8 parquímetros en la zona azul, que son compartidos con
el área verde (residentes, no residentes y comercios). No hay ningún parquímetro exclusivo para la zona azul. No incluye gastos de personal, traslados, ni gastos indirectos.

Ben atentament, ”

9.- RGE núm. 50458, de 12 de setembre de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo pleno del día 27 de septiembre de 2016.
En el pleno de fecha 22 de diciembre de 2015, se realizó una pregunta oral sobre el
problema de las ratas en el Gornal, que fue contestada el 4 de Enero de 2016, explicando las medidas sobre el control de plagas que se realizan en dicho barrio.
A la vista de los resultados obtenidos a día de hoy resulta evidente que dichos tratamientos son estériles pues a simple vista se pueden observar familias de ratas andando por la rambla Carmen Amaya, así como cucarachas y un aumento de los
mosquitos, con el incremento de quejas por parte de los vecinos.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:


Si ha pensado en realizar nuevos tratamientos con otros productos para que
se pueda solucionar dicho problema.



Mientras tanto, si tienen previsto un realizar un plan de choque para erradicarlas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟a-
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quest Ajuntament, amb número 50.458 i data 12 de setembre de 2016 i, segons el
que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti
en el Ple del dia 27 de setembre de 2016, en relació a les mesures sobre control de
plagues que es porten a terme al barri del Gornal, indicar-vos que els nous tractaments possibles ja s’estan utilitzant, i així queden a baix reflexats. El pla de
xoc està considerat dins del programa de control de plagues i es duu a terme
com tècnicament és possible i sempre per tal de minimitzar les problemàtiques de plagues urbanes que estan relacionades amb la salubritat pública.
El servei de Salut Ambiental, juntament amb l‟empresa contractada pel servei de
control de plagues al municipi, es reuneixen de forma periòdica i habitual per avaluar el funcionament i l‟eficàcia dels plans de lluita i control que es redacten per temporada. Cal remarcar que en tots aquests temes relacionats amb les plagues urbanes, és preceptiu fer “Lluita Integrada” donada la seva procedència del clavegueram
i per tant tenir en compte altres aspectes com neteja i manteniment del mateix i de
l‟espai públic en general, així com la col·laboració ciutadana per a la detecció de
possibles focus i per al manteniment i tractament dels establiments, espais privats i
comunitats de propietaris.
PANEROLES
En el cas de les paneroles, i ja des de l‟any passat, s‟està utilitzant un nou producte
anomenat Inesfly (pintura insecticida), que proporciona un augment de la persistència del insecticida en els pous de clavegueram i que ha demostrat disminuir la presència de paneroles en els registres tractats, i amb la corresponent disminució de
les queixes dels ciutadans. En el cas d‟aquest producte cal tractar tan sols un cop el
pou de clavegueram per temporada. En el cas del producte Ecorex (gel insecticida),
cal fer més d‟una aplicació per pou de clavegueram, donat que la seva persistència
és menor. Aquestes aplicacions de producte es fan segons el criteri tècnic i valorant
molt els antecedents.
Concretament al barri del Gornal, aquest any 2016 i durant el mes de març, s‟han
tractat amb pintura insecticida uns 72 registres de clavegueram localitzats majoritàriament entre l‟av Vilanova i l‟av. Carmen Amaya.
A part del tractament anual amb pintura insecticida, també es manté la lluita durant
el mesos d‟estiu amb 3 actuacions programades amb gel insecticida en punts estratègicament escollits pel personal tècnic. Al barri del Gornal, es realitza aplicació de
gel en uns 100 registres durant els mesos de Maig, Juliol i Setembre (portem 70 registres i falta setembre per donar una dada més acurada però aproximadament seran entre 90 i 110).
A més a més, dins de la programació anual, aquest any s‟han atès (fins a
14/09/2016) 11 peticions de ciutadans sobre desinsectació (en tot el 2015 es van atendre 8).
El barri del Gornal disposa de 6 punts estratègicament escollits on es servir d‟indicadors del control de paneroles i que és el mateix que es fa servir per rosegadors.

259

RATES
Actualment i quant a la lluita contra rosegadors, des de la Comunitat Europea, s‟estan augmentant els controls amb els productes químics que s‟utilitzen en la lluita
contra plagues, de manera, que de forma contraria a les paneroles, no existeixen
tantes novetats “eficaces”. De fet, ja han prohibit la forma habitual l‟aplicació de bosses de rodenticida que es realitzava en els embornals, disminuint per tant el radi de
tractament efectiu, això sí, en benefici del medi ambient i la salut de les persones,
donada la toxicitat dels productes.
Per tant, a finals de juny d‟aquest 2016, i en coordinació amb el Districte Bellvitge/Gornal, s‟ha engegat una prova pilot en aquests barris, instal·lant un sistema de
porta esquers de seguretat en llocs estratègics que contenen producte rodenticida i
estan autoritzats i ben identificats pel seu ús, a la via pública.
Concretament, al Gornal, es van instal·lar un total de 18 porta esquers (més 2 ubicats a carrers frontera amb el Districte 3) repartits per tot el barri.
Aquests port esquers es van revisar per l‟empresa contractada per al control de plagues de la ciutat, a finals del mes de juliol, no observant-se una activitat significant
en el barri del Gornal.
A més, dins del control de rosegadors, al municipi es realitza també un control en el
subsòl, mitjançant la instal·lació d‟enceballs penjats a diferents punts. El Gornal disposa de 6 punts estratègicament escollits que es revisen de forma trimestral.
A més a més, dins de la programació anual, aquest any s‟han atès (fins a
14/09/2016) 10 peticions de ciutadans de desratització (en tot el 2015 es van atendre 10)

MOSQUITS
S‟efectua un control a tota la ciutat, en col·laboració mitjançant conveni amb el Servei de Control de Mosquits (SCM), del Consell Comarcal del Baix Llobregat, en funció de l‟època de l‟any i el cicle evolutiu dels mosquits. Cal considerar que el mosquit comú. (Culex pipiens), i mosquit tigre (Aedes albopictus), sobretot, es mantenen actius fins al mes de novembre.
En el barri del Gornal s‟ha efectuat tractament larvicida en els embornals i reixes de
desguàs de l‟espai públic (amb producte larvicida granulat Vectomax a l‟interior d‟aquestes infraestructures), tres vegades (de juny a setembre), en la totalitat d‟aquets
embornals.
A més mensualment, durant l‟època estiuenca s‟està fent prospecció -i tractament
si cal- en els indrets i voltants que estan la llista de Llocs de Vigilància Especial
(LVE), que es fixen cada any en funció de l‟avaluació de l‟any anterior. Concretament aquest estiu han estat:
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-

Llar d‟Infants El Tren (Av.Carmen Amaya s/n)
Escola Bressol Avantis (Can Tries,8)
Centre Cívic Gornal (Av. Carmen Amaya, s/nI)

A més a més, dins de la programació anual, aquest any s‟han atès (fins a
14/09/2016) 2 peticions de ciutadans de desinsectació.
Atentament,”

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‘ha
formulat en temps i forma 7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 26 de juliol, 5, 9 i 19 de setembre de 2016, per tant, amb més
de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‘Acta de la sessió, es transcriuen literalment:

1.- RGE núm. 44775, de 26 de juliol de 2016
“Coque García i Muñoz, regidor del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya, d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Des del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya voldríem disposar de la
informació relativa a les taules de retribucions associades a aquest Ajuntament i organismes i empreses vinculats.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament, amb el número 44775 i data 26 de juliol de 2016 i, segons el que
disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de setembre de 2016, en relació a:
“Des del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya voldríem disposar
de la informació relativa a les taules de retribucions associades a aquest Ajuntament i organismes i empreses vinculats.”
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La informació sol·licitada d‟aquest Ajuntament està a la seva disposició en la seu electrònica de la pàgina web de l‟Ajuntament, on trobaran el catàleg de llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament de L'Hospitalet per a l'any 2016, així com
les taules de retribucions del personal.
En relació a la seva petició d‟organismes i empreses vinculats, els indiquem que el
regidor del seu grup municipal que pertany el Consell d‟Administració de la Farga,
pot adreçar-se directament a la Gerència de La Farga i els hi facilitaran la informació que sol·licita.
Cordialment,”

2.- RGE núm. 49292, de 5 de setembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d‟ERC vol saber les següents dades:
1.
2.
3.

Quants pisos turístics hi ha degudament registrats a l‟Hospitalet?
El Govern Municipal té alguna informació sobre els anuncis de pisos turístics
de l‟Hospitalet que s‟anuncien en diferents mitjans?
Té prevista alguna actuació de control per a evitar la proliferació de pisos turístics no registrats?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament amb el nombre 49292 i data 5 de setembre de 2016, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de setembre de 2016, en relació a habitatges d‟ús turístic, us informo:
Actualment a l‟Hospitalet hi ha sol·licitades 193 llicències per a l‟activitat d‟habitatge
d‟ús turístic, de les quals 176 ja estan inscrites al registre de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Ajuntament no disposa d‟informació sobre tots i cadascun dels anuncis de
pisos turístics de l‟Hospitalet que s‟anuncien en diferents mitjans.
Les actuacions previstes per a evitar la proliferació de pisos turístics no registrats
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són les que venim realitzant, filtrant acuradament les sol·licituds de llicències i atenent les denúncies al respecte, si es produeixen.
Atentament,”
3.- RGE núm. 49293, de 5 de setembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que alguns veïns de L‟avinguda del Carrilet / Av. Pau Casals ens demanen la
solució de certs problemes causats per actes d‟incivisme.
Atès que a més d‟aquests actes d‟incivisme se segueixen produint reiteradament i
que provoquen que alguns bancs i el seu entorn en l‟avinguda del Carrilet acabin
extremadament bruts i inutilitzats per a fer-ne un ús normal fins que es tornen a netejar.
Atès que certament alguns dies, aquests bancs es fan servir per part d‟algunes persones, per dormir i guardar estris i objectes personals, a més de fer servir els laterals dels contenidors com a urinaris. (Adjuntem fotos)
Atès que algunes d‟aquestes persones incíviques han muntat un petit assentament
en el solar de la banda mar de l‟avinguda del Carrilet. (adjuntem foto)
Atès que els veïns ja han informat d‟aquesta situació en diverses trucades a la
Guàrdia Urbana.
El Grup Municipal d‟ERC vol saber si el Govern Municipal:
1.
2.
3.
4.

Té coneixement d‟aquesta situació.
Té prevista alguna actuació de caràcter social per a les persones de l‟assentament.
Té prevista alguna actuació per a evitar l‟incivisme en aquest punt i evitar
més problemes amb els veïns.
Té prevista alguna actuació de neteja i condicionament del solar indicat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 49293 i de data 05/09/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27/09/2016 en relació a: “Àtes que alguns
veïns de l‟avinguda del Carrilet/Av Pau Casals ens demanen la solució de certs problemes causats per actes d‟incivisme...”
Resposta:
El servei de Guàrdia Urbana treballa aquesta problemàtica des dels diferents àmbits
de la seva competència. Respecte als temes relacionats amb el civisme i la convivència, aquest lloc està inclòs com a punt de vigilància de control diari en diferents
franges horàries, actuant d‟ofici davant la detecció de les diferents infraccions detectades i confeccionant les denúncies corresponents.
En quant a l‟assentament en el solar, s‟ha treballat juntament amb el propietari, que
havia reconegut un assentament consentit, la Regidoria de districte i el departament
municipal corresponent per tal de solucionar el mateix: desallotjaments, identificació
de persones, denúncia d‟infraccions detectades, neteja, tancaments d‟accessos oberts.
La setmana del 12 a 18 de setembre es va desallotjar als ocupants, al temps que
se‟ls va informar dels ajuts que els podien oferir els Serveis Socials. Dilluns dia 19
de setembre la propietat va desplaçar maquinària que va tirar a terra el campament.
Aquests dies també es procedirà al tancament de l‟accés amb una planxa.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 50055, de 9 de setembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns usuaris de les línies de bus LH1, LH2 i L10 ens han fet arribar les seves
queixes.
La parada de bus 107488 de les línies LH1 i LH2 (Hospital O. Duran i Reynals
/Camí Pau Redó – Antiga carretera del Prat) té la marquesina totalment desmantellada. Aquesta parada figura com a activa, però a tots els efectes és com si estigués
anul·lada. Amb la incomoditat que suposa l‟espera dels usuaris a ple sol o en dia de
pluja. (Adjuntem fotos)
La parada de bus 109286 de les línies L10, LH1 i LH2 (Gran via / Camí Pau Redó)
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uns 300 metres a continuació de l‟anterior, malgrat que consta d‟un senyal i un accés en bon estat, pateix del mateix problema que l‟anterior en hores de ple sol o en
dies de pluja. (Adjuntem fotos)
Atès que les línies LH1 i LH2 tenen una menor freqüència de pas, els usuaris han
d‟estar una bona estona esperant de peus amb aquestes incomoditats.
El Grup Municipal d‟ERC vol saber si el Govern Municipal:
1. Té coneixement d‟aquesta situació.
2. Té previst instal·lar marquesines o alguna altra solució en aquestes ubicacions.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 50055 i de data 09/09/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27/09/2016 en relació a: “Alguns usuaris de
les línies de bus LH1, LH2 i L10 ens han fet arribar les seves queixes....”
Resposta:
Informar-los que la parada 107488 està activa, però no en el punt que s‟esmenta
sinó a uns 25 metres. L‟antiga parada situada on queden alguns vestigis de l‟antiga
marquesina, que properament es retiraran, es va traslladar, ja fa un temps, perquè
no es podia garantir l‟accessibilitat a la parada. La ubicació actual no permet la instal·lació d‟una marquesina per l‟escassa amplada de la vorera.
La parada 109286 com vostès esmenten, està correctament senyalitzada, però lamentablement l‟amplada de la vorera impedeix la ubicació de la marquesina.
Independentment d‟aquestes qüestions, com saben vostès, el Pla de Mobilitat Urbana va ser aprovat definitivament per l‟Ajuntament al mes de juliol. Aquest pla contempla, entre d‟altres qüestions, mesures de racionalització i millora de les parades
del transport públic de superfície. Entre les mesures estan les modificacions i racionalitzacions d‟aquelles parades de BUS que es troben en punts fora del casc urbà.
En el cas que ens ocupa, s‟està estudiant a curt termini unificar les dues parades de
la L-H1 i L-H2, que es troben a uns 300 metres de distància i són equidistants també de l‟accés al Hospital Duran i Reynals, en una sola. Aquesta parada seria la situada en el pont, més propera al Centre de Salut. Tanmateix, entre les possibilitats
que estan sent objecte d‟estudi amb la AMB es troba la de traslladar la parada con-
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junta de L-H1, LH-2 i L-10 a la rotonda per apropar-la més al Centre de Salut valorant també quines petites modificacions urbanístiques es poden fer per trobar l‟espai per la instal·lació d‟una marquesina.
Tanmateix a mig termini, esta previst fer un disseny viari dels accessos a l‟Hospital i
al Tanatori per millorar l‟accessibilitat dels vianants i dels usuaris del transport públic.
Ben atentament,”

5.- RGE núm. 51749, de 19 de setembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns del barri de Pubilla Casas ens han fet arribar les seves queixes sobre
l‟estat dels panots en alguns punts concrets del barri. (Adjuntem fotos)
El primer punt és just a la sortida del metro de l‟Av. Josep Molins, i el quiosc de
flors. Els panots s‟han mogut i provoquen caigudes, ensopegades i bassals quan
plou. Aquest punt ja s‟ha reparat en alguna altra ocasió anterior, però torna a aparèixer el mateix problema.
El segon punt, és just davant de l‟entrada de veïns del carrer Empúries núm, 8. Els
panots aparentment estan correctes, però en quant una persona els trepitja, es mouen i fan que ensopegui. Aquest cas és especialment crític, ja que en aquesta comunitat de veïns hi viu gent gran que ha ensopegat caminant amb bastó, caminador o
amb carro de la compra.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.

El Govern municipal te coneixement d‟aquesta situació?
Quina acció té previst realitzar el Govern Municipal per a resoldre aquests
problemes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament amb el nombre 51749 i data 19 de setembre de 2016, segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de setembre de 2016, en relació a
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estat del panot en alguns punts concrets del barri de Pubilla Casas, us informo:
La incidència de Av. Josep Molins, al costat del quiosc de flors, està introduïda al
sistema de gestió des del 12 de setembre. S‟ha fet un estudi pels part dels serveis
tècnics de valoració de l‟actuació a realitzar, per tal que el problema no es reprodueixi un cop efectuada novament la reparació.
La incidència del C/. Empúries, 8 de la qual no teníem coneixement, ha estat introduïda al sistema de gestió d‟incidències en data 21 de setembre, i es resoldrà amb
la contracta de manteniment ordinari.
Atentament,”
6.- RGE núm. 51751, de 19 de setembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya, d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.

Alguns veïns de Pubilla Casas, ens han fet arribar les seves queixes sobre el bar situat en el carrer Orrius num. 3..
Els veïns es queixen de molèsties sistemàtiques espacialment en horari nocturns i de
caps de setmana, com sorolls, crits, cops i baralles, accions incíviques i la proliferació
d‟activitats impròpies d‟un bar.
Atès que els veïns han avisat a la Guàrdia Urbana diverses vegades i que els problemes persisteixen en el temps.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber si el
Govern Municipal te constància d‟aquest fet i si pensa realitzar alguna intervenció per
a eradicar aquest problema.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 51751 i de data 19/09/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 27/09/2016 en relació a: “Alguns veïns de
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Pubilla Casas, ens han fet arribar les seves queixes sobre el bar situat en el carrer
Orrius núm 3....”
Resposta:
L‟establiment de referència té llicència de Bar amb un horari de funcionament de
6:00h a 2,30/3h. L‟últim canvi de titularitat es va produir en data 8/5/2015. Te un aïllament local de 60dB i un aforament de 24 persones.
Des de la Unitat de Convivència i civisme conjuntament amb els tècnics de sancions, s‟han realitzat diverses inspeccions i comprovacions a l‟establiment motivades
per les queixes veïnals rebudes. Com a conseqüència d‟aquestes actuacions, s‟han
fet dues actes d‟inspecció:
 Acta de data 28/12/2015 a les 00:30 hores per excés d‟aforament (44 persones). Resolució núm. 1022/2016 de 18/02/2016 d‟inici d‟expedient sancionador SNC2016/0006. Al·legacions de l‟infractor. Proposta de 1.001€ de
sanció. Pendent resolució final.
 Acta de data 03/08/2016 a les 22:25 hores. Molèsties per música. Alts nivells
però sense medició. S‟inicia a l‟Oficina de sancions expedient de Mesures
Correctores núm. COC2016/0210.
En data 16/09/2016, es produeix una visita d‟inspecció dels tècnics municipals. Es
constata que té un televisor LG que supera el nivell de pressió sonora màxima de
70 dB(A), incomplint l‟Ordenança municipal sobre establiments de concurrència pública. La resta de fonts acústiques no són capaces de general aquell nivell de 70
dB(A). Es revisen i renoven tots els precintes.
En aquests moments hi ha pendent una visita concertada pels tècnics per tal de
comprovar la limitació que havien de fer del televisor.
Ben atentament,”
7.- RGE núm. 51753, de 19 de setembre de 2016
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.

Alguns usuaris del Casal de Gent Gran de Pubilla Casas ens han fet arribar la seva
queixa pel canvi de gestió del bar del Casal, fins i tot recollint signatures.
La família titular que regenta el bar del Casal d‟avis de Pubilla Casas des de fa 19
anys, deixarà de fer-ho a partir del nou concurs en què aquest servei s‟adjudicarà a
un altre titular, quedant-se en atur i en una situació complicada pocs anys abans de
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la seva jubilació.
Aquesta família compta amb el suport de la major part dels usuaris del Casal, que
no veuen positiu aquest canvi de titular.
Atès que els usuaris del casal que ens han fet arribar la seva queixa, no entenen
com es que en el concurs, no s‟han prioritzat criteris socials per sobre d‟altres consideracions.
El Grup Municipal d‟ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.
3.
4.

El Govern municipal te coneixement d‟aquesta situació?
En el plec de condicions, quins criteris s‟han fet servir per a determinar la
concessió?
Qui serà el titular del bar del Casal a partir d‟ara?
El Govern té prevista alguna actuació per a evitar situacions com aquesta?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la regidora de Govern d‘Igualtat i Gent Gran, Sra. M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 51753 i de data 19/09/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27/09/2016 en relació al canvi de gestió
del bar del Casal de Gent Gran de Pubilla Casas.
Resposta:
Dir-vos que es necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‘acord
amb el que disposa l‘article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‘ha formulat en
temps i forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el
dia 7 de setembre de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l‘Acta de la sessió, es transcriu literalment:
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1.- RGE núm. 49749, de 7 de setembre de 2016
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència, d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui contestada en el
proper Ple del dia 27-09-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que veïnat del voltant ens han transmès la seva queixa sobre els contenidors
instal·lats al carrer Rosell davant del número 2 i del carrer Aprestadora al voltant del
número 111 en relació a la manca de neteja del mateixos, i conseqüentment amb
l‟alta temperatura que estem patint aquests últims dies han de suportar fortes olors,
a tal extrem que han de tancar finestres.
PREGUNTA
.-Per què no es netegen els contenidors de la zona carrer Rosell/carrer Aprestadora?
.- Pensa durà a terme l‟equip de govern alguna acció per tal de garantir la neteja i
higienització dels contenidors esmentats?
.-Si es pensa fer, quan serà?
.-Si no es pensa fer, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest Ajuntament amb el nombre 49749 i data 7 de setembre de 2016, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 27 de setembre de 2016, en relació als contenidors de C/. Rosell, 2 i Aprestadora, 11, us informo:
La ubicació de contenidors del C. Aprestadora, 111-113 està inclosa dins de zones
d‟actuació preferent. Al mes d‟agost es va realitzar neteja dels contenidors els dies
1, 2, 5, 11, 12, 19, 25 i 30. Les actuacions del mes de setembre les podrem concretar en finalitzar el mes, però en qualsevol cas seran de similar freqüència.
La ubicació del C/. Rosell, 2 disposa del servei ordinari. La neteja es fa amb caràcter mensual, a part de les incidències que puguin sorgir que precisin una actuació
urgent.
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Al mes de febrer es va iniciar, districte a districte, una actuació de neteja intensiva
del terra de les ubicacions dels contenidors, que contempla totes les bateries de la
Ciutat. Està previst que al mes d‟octubre es faci el Districte III, últim de l‟actuació.
Atentament,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hi ha algun prec o alguna pregunta? Vinga, anem per ordre, el Sr. Monrós no té, sí,
Sr. Giménez, vinga, fem-ho ordenadament.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, una entitat de la ciutat, una entitat esportiva de la ciutat ens transmet una pregunta per fer-la aquí al Ple, el proper mes de desembre finalitza l‘adjudicació del
bar-restaurant del camp de futbol municipal Provençana, ja que actualment
l‘adjudicatari Corysalut S.L., no se li prorrogarà l‘adjudicació per incompliment contractual, degut a què no ha satisfet l‘import que en concepte d‘esponsorització,
10.000 euros, havia de fer efectiu a l‘entitat esportiva corresponent el passat mes
de gener. La primera pregunta seria, en quin estat està el tràmit per convocar un
nou concurs d‘aquest servei dins del propi equipament municipal i si poden garantir
un nou adjudicatari del bar pel mes de gener de 2017. I, finalment, si se li ha requerit oficialment a l‘adjudicatari el pagament de l‘esponsorització que deu a dia d‘avui,
perquè tenim coneixement des del passat mes de març d‘aquest incompliment, a
l‘àrea corresponent, a dia d‘avui encara no s‘ha executat la resolució contractual, si
tenen coneixement des del març. Gràcies.

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, ja fa dies, mesos, inclús anys, que el veïnat del barri de Collblanc es queixa de
la manca de neteja i deixadesa del barri, carrers bruts, males olors, femtes de gossos sense recollir i un llarg, llarguíssim etc. I tot parlant amb el veïnat, em comenten
que el problema no és que no passin els serveis de neteja per la zona, el problema
és que quan ho fan no es nota. I és clar, tenint en compte que el contracte de neteja
que té aquest Ajuntament és d‘una suma de diners més que considerable, entenem
que no té raó de ser que aquesta inversió no es vegi reflectida als carrers de la nostra ciutat. Per tot això, la meva pregunta és: ¿cóm i quan es pensa posar fil a l‘agulla i fer que el barri de Collblanc, i si volen per extensió la resta de barris que pre-
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senten una situació similar, com La Torrassa, La Florida o Pubilla Cases, tinguin un
carrers nets i sense males olors?

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

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies, en el darrer Ple abans de vacances, li vaig preguntar si l‘Ajuntament de l'Hospitalet ja havia sancionat al Banc de Santander i al Banc Popular per
no cedir pisos buits, tal i com va anunciar l‘Alcaldessa al febrer d‘aquest any, ens
van contestar, doncs que s‘estava tramitant l‘expedient i volíem saber, doncs cóm
es troba aquest expedient des del mes de febrer, perquè crec que ja ha passat
temps suficient per tal que si no han cedit aquests pisos, es pugui executar la sanció.
I, en segon lloc, també referent al tema de la neteja, ara fa un any vam demanar en
una moció que es va aprovar en aquest plenari, el cost de la municipalització del
servei de la neteja, volem saber l‘estat en el que es troba també aquest estudi i quina és la previsió perquè els diferents grups poguéssim tenir aquest estudi que s‘està elaborant en aquests moments.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, sitúo primero en la calle, porque es una calle pequeñita, la calle se llama Mileva Maric, está detrás del Hotel SB Plaza Europa, es
una callejuela que está cerca de la calle Ciencias, los vecinos desde hace tiempo
sufren, pues las consecuencias de que en la calle Ciencias existen tres semáforos,
que incomodan a muchos conductores y que intentan, pues buscar algún atajo para
no tener que pararse y esperar. Los vecinos de esta calle denuncian, desde hace
bastante tiempo, pues que esos atajos lo que provocan es que exista peligro para
las casi 50 familias que viven allí, existe un parque infantil, la calle es muy estrecha,
con pivotes, hay una salida de parquin y lo que provoca es que estos conductores
incívicos, bueno pues peligro realmente de accidentes y de falta de seguridad vial.
Entonces, los fines de semana es cuando más se incrementa por la circulación propia del Granvia 2 o de la propia Feria de Barcelona, y además, pues ellos explican
que hace unos años esa calle era de acceso prohibido y solamente para vehículos
autorizados, y ellos consideran que una de las posibilidades para mejorar esta si-
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tuación sería cambiar el sentido de la marcha en esa calle, ahora mismo los coches
que quieren hacer el atajo, entran por la calle Ciencias, por la calle Mileva Maric, y
van a parar a la calle Alumini, ellos consideran que si se cambia el sentido y se entrara por Alumini, ese atajo, pues no existiría y, por tanto, el peligro cesaría. Por tanto, nosotros creemos que se debe hablar con los vecinos para ver alguna solución
para evitar accidentes. Gracias.
Essent les 22.20 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Manuel Brinquis Pérez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, sí, per part d‘Iniciativa.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, gràcies. Ja ho vam comentar fa uns plens, per no dir un any, i tornem a fer la
pregunta, volem saber els estats comptables i el balanç de pèrdues i guanys de la
Fira de Barcelona, que com vam comentar en algun Ple, és una empresa privada
de capital públic, en la que participa aquest Ajuntament amb una quota substancial,
que vam comentar en el darrer debat de pressupostos, i vam demanar en el seu
moment informació al respecte de la Fira de Barcelona.
Segon, sobre l‘impagament, una notícia que va sorgir fa una setmana i escaig, sobre l‘impagament de l‘Ajuntament de la quota de control, d‘una quota a un òrgan de
control, i volíem saber a què es deu aquest tema, aquest impagament, si estava
previst, no estava previst i demés, perquè no hem tingut..., hem tractat de llegir les
notícies i no hi havia un contrast de la mateixa.
I després, com abans ha arribat un Ple, un expedient, perdó, sobre les ajudes al
control de plagues, volíem saber, o de plagues, en aquest cas, de mosquits, volíem
saber quina inversió s‘ha fet en el 2016 o quina previsió hi ha encara de fer algun tipus d‘inversió, quin llistat d‘actuacions hi ha i quina proposta hi ha sabent aquest
any, aquest estiu i cada estiu anem a més, plaga de mosquits, de paneroles, un increment a parcs i zones no desenvolupades de la ciutat, de rates, i volíem saber
quin nivell de pressupost i llistat d‘actuacions hi ha previstes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Un parell de preguntes, una al Sr. Graells sobre educació, si han fet, suposo, des
del departament d‘Educació, bé, la regidoria, un anàlisi de les dades de matriculació
amb unes conclusions de mancances o de dèficit o de cóm està la situació de matriculació a l'Hospitalet, excés i defecte. Ens agradaria saber i compartir aquestes dades de la regidoria, amb la resta de grups municipals.
I després una pregunta per una campanya que ha sortit a Internet, un col·lectiu de
la nostra ciutat que es diu ―Akelarre Jove‖ ha fet un manifest en contra d‘una campanya de l‘Oficina Jove d‘Emancipació, sobre propostes per buscar treball, una era
―si vols treballar a l‘hivern‖ que parla sobre les campanyes de Nadal, i una sèrie de
cursos o tallers per treballar a multinacionals com l‘IKEA. I ens agradaria saber,
doncs si això té cabuda dintre de l‘Oficina Jove d‘Emancipació, per què, cóm, quina
motivació, són empreses multinacionals privades, si aquesta és la feina que creiem
adient pels nostres joves i que ens expliquin una mica què pensen sobre el posicionament d‘aquesta entitat de joves de la ciutat també.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, al carrer Baró de Maldà, número 24, es troba l‘edifici conegut com ―El Coro‖, un
edifici que en els seus inicis va construir la societat civil perquè diverses entitats culturals de la ciutat poguessin assajar. L‘edifici que ha patit un enderroc parcial durant els últims anys, es troba situat actualment al costat d‘un edifici en procés d‘enderroc i sembla haver patit diversos danys a la teulada. Volem saber quin tipus de
construcció es farà al solar contigu de l‘edifici d‘‖El Coro‖ i si l‘edifici d‘―El Coro‖ ha
patit danys degut al procés d‘enderroc del solar contigu. També volem saber si es té
en compte que als baixos de l‘edifici ―El Coro‖ i de l‘edifici contigu enderrocat, poden
haver-hi restes d‘un refugi de la Guerra Civil i quines mesures s‘estan prenent per
conservar-ho. Des de Canviem l'Hospitalet demanem que l‘Ajuntament de l'Hospitalet vetlli per la integritat estructural de l‘edifici i que s‘incorpori al patrimoni protegit
de la ciutat en la propera revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni, portant
a terme polítiques per recuperar aquest edifici i posar-lo, un cop més, al servei de la
societat civil.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna...sí, Sr. Martín.
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias, tengo tres preguntas. La primera es sobre la visita de la Consellera
hace unos días, la Consellera de Educación, aquí a Hospitalet, y quería recordar la
moción que se aprobó aquí de los jardines de infancia, presentada por Ciudadanos,
en la que instaba a este gobierno municipal a exigir al gobierno de la Generalitat al
abono a este Ayuntamiento de la deuda pendiente derivada del incumplimiento de
su compromiso y obligación de financiación de los jardines de infancia, queríamos
saber si usted lo reclamó, porque por lo que ha parecido aquí en la rueda de prensa, cuando se hizo referencia a este tema, tenemos que lamentar que usted no respondiera cuando la Consellera afirmaba que estas deudas no se pagaban por el famoso ―ofec‖ del Estado Español, y usted no dijo nada, cuando sabemos que la responsabilidad es de la Generalitat.
La segunda pregunta que queríamos hacerles es sobre una moción de medidas
concretas sobre la limpieza, que se aprobó hace ya seis meses, en la que se instaba a este gobierno a que publicara en la página web, de una forma fácil y accesible,
lo que es la información de las rutas, servicios, horarios, controles y demás auditorias que se están realizando sobre el servicio de limpieza, para que los ciudadanos
puedan acceder a la hora de hacer cualquier tipo de reclamación en cuanto al servicio de limpieza que están pagando. Entonces, a fecha de hoy, lo único que dicen es
que se está trabajando para incorporar este tipo de requerimientos que se pedían
en la moción, pero como bien saben, esto se aprobó en marzo, estamos ya casi en
octubre, y queríamos saber cuál es el estado y si pueden actualizarlo un poco.
Y después, sobre una pregunta que hicimos sobre la calle Llobregat en Collblanc,
nos vino la respuesta el pasado 17 de junio y se afirmaba que la calle Llobregat se
reformaría antes del mes de agosto del 2016, a día de hoy no se ha hecho nada,
cuándo se piensa hacer. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna pregunta més? ja estem tots de preguntes? A veure, podem
fer el que considerem, si voleu donar algunes contestes per escrit, d‘altres es poden
fer..., el Sr. Cristian Alcázar ara em comentava que tenia la informació d‘una de les
preguntes que s‘han realitzat, d‘altres és evident que les farem arribar, però bé, en
tot cas, les que no siguin contestades seran contestades per escrit o si és demanda
d‘informació, com és el cas de Fira i del balanç, evidentment li farem arribar, perquè
aquí, evidentment, no ho tenim. I ara també jo contestaré alguna de les preguntes
que s‘han fet. Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Respecte a la pregunta que feia el regidor de la CUP-Poble
Actiu, dir-li que li farem arribar per escrit, perquè hi ha més concrecions, és un tema
que està en l‘òrgan de contractació de l‘Ajuntament, evidentment som conscients de
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la situació i donarem la resposta més concreta per escrit.
Sobre l‘altre pregunta que feien des del grup d‘Esquerra Unida Alternativa-IniciativaPirates, bé, jo a més agraeixo que facin la pregunta, perquè s‘ha generat un cert enrenou a les xarxes socials amb aquest tema, la veritat a vegades penso que ―menos
mal‖ que a les xarxes ens disparem amb paraules, perquè si tinguéssim armes, hi
hauria molts ferits innocents, però, sí que em sorprèn una mica que s‘hagi generat
aquest enrenou.
Aquesta campanya no l‘ha creat l‘Ajuntament de l'Hospitalet, ni l‘Oficina Jove d‘Emancipació, és una campanya que va crear fa dos anys l‘Ajuntament de Barcelona i
que a dia d‘avui encara funciona, i que ells ja estan anunciant també la campanya
―Treballar a l‘estiu, ―Treballar a l‘hivern‖, d‘aquest hivern, per tant, és una campanya
compartida per ajuntaments del barcelonès, on participa l'Hospitalet, participa Sant
Adrià, participa Santa Coloma, participa Badalona i participa, com dic, Barcelona.
A més, dir que aquesta campanya no neix tampoc de la idea de ningú perquè sí, sinó que neix de les demandes dels joves usuaris de les oficines joves d‘emancipació de tots aquests municipis, joves que estan estudiant la majoria i que demanden
feines de temporada, feines d‘estiu o d‘hivern, no feines per tota la vida, ni carrera
professional, sinó poder tenir alguna feina durant aquests períodes i, per tant, la
campanya se centra en aquesta situació.
Que, evidentment, nosaltres som conscients que hi ha molts joves demandats en aquesta línia a la ciutat de l'Hospitalet i, per això, junt amb l‘àrea de Promoció Econòmica, vam treballar en la identificació d‘empreses que podien oferir aquestes possibilitats, són les mateixes que a Barcelona, és a dir, també Decathlon, també aquestes que vostès han dit.
I dir que, no només es fa aquest contacte amb les empreses, sinó que es fa un assessorament laboral per Avalot Joves d‘UGT, a tots els joves que participen en aquesta campanya, sobre els seus drets i sobre el treball temporal, perquè sàpiguen
quines són les condicions en què es realitzen aquestes feines, i que té una valoració de 8,8 punts sobre 10, pels propis usuaris.
Per tant, crec que és una campanya totalment normal i que té cabuda en les propostes que fa Joventut.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna contesta per part d‘algun regidor, en el que comentava la Sra. Esplugas, evidentment prenem nota i ja de forma, en fi, automàtica, encarrego al Sr. García Mompel i al Sr. Quirós, com a responsables de mobilitat i del
districte, que es posin en contacte, evidentment, amb els veïns i que mirin aquesta
situació que entenem que no teníem coneixement, de quina forma es pot, si és tan
senzill com canviar la direcció del carrer, doncs segurament es podrà abordar d‘una
forma ràpida.
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En el tema de...i contestant també un tema que em contestava de la visita de la
Consellera, a veure, és evident, és notori, ho sap tothom, i crec que els membres
d‘aquest Consistori ho saben per activa i per passiva, que aquest Ajuntament ha
reclamat a la conselleria d‘Educació els seus deutes en quant a les escoles bressol,
per la via del diàleg inicialment, però quan no vam tenir contesta, evidentment vam
reclamar per la via judicial, i per molt que vingui el President de la Generalitat de
Catalunya, vingui el Conseller en Cap o vingui el Vicepresident del Govern, vingui la
Consellera d‘Educació o vinguin d‘altres membres del govern, aquest expedient
continua en vigor i, per tant, nosaltres no hem retirat absolutament cap reclamació
judicial, perquè entenem que és la via que podem garantir, doncs uns deutes que
entenem que estan pendents, no vers l‘Alcaldia, no al govern municipal, sinó vers
els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet.
Per tant, estigui ben tranquil, no hi ha cap tipus de canvi en aquest sentit, evidentment, per davant de tot són els interessos dels nostres ciutadans i ciutadanes i, per
suposat, no sé el que vostè va entendre, però ja li puc dir i ja li pot preguntar tant al
Parlament, a la conselleria, com evidentment aquí, que és com a regidor, doncs el
seu espai per fer-ho, aquesta reclamació no només es manté, sinó que també, pel
que ens arriba, té vies que, en fi, prosperi positivament pels interessos dels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet i d‘altres ciutats que també per via judicial han reclamat el que consideraven que era un dret que havien de realitzar a través d‘aquest sistema. També haig de dir que com a institucions, jo sóc partidària de l‘acord, d‘arribar a signar acords, més que anar per la via judicial, crec que les institucions i els governs estan per entendre‘s, no per entrar per aquestes vies.
Realment la visita de la Consellera, i ho vaig dir públicament, ha estat positiva, crec
que s‘han aconseguit, doncs alguns dels temes que eren importants pels ciutadans i
ciutadanes, com era la posada en marxa ja de la construcció de l‘escola Ernest
Lluch al barri de Collblanc-Torrassa, de la Paco Candel a partir del mes de gener de
l‘any que ve, i de treballar en molts àmbits que crec que era un interès general d‘aquest Consistori, en representació, evidentment, de la comunitat educativa, de les
escoles i del pacte per l‘educació que estem treballant entre tots plegats. Per tant,
crec que, sense desmerèixer absolutament la bona relació que s‘ha instaurat amb la
Generalitat en aquest sentit, també haig de dir que continuarem reclamant, per la
via judicial, allò que considerem que hem de continuar perseverant en benefici dels
ciutadans i ciutadanes.
Respecte a d‘altres qüestions, com són els informes respecte a la neteja, tot això
serà contestat per escrit, respecte també als expedients dels bancs, del Santander i
del Popular, que es van iniciar en el mes de febrer, també serà un tema que més
enllà que li puguem contestar al Sr. García com Esquerra Republicana, crec que
també seria bo que poguéssim explicar-ho a tots els grups polítics, perquè tothom
tingui aquesta informació.
El tema de...no sé si el Sr. Brinquis podria contestar, m‘imagino que el que plantejava era el tema de l‘Autoritat Fiscal Independent, no sé si el Sr. Brinquis ara, un moment Sr. Brinquis, ara contestarà, si és que pot contestar per aclarir, perquè és veritat que va sorgir una notícia aquest estiu o aquestes últimes setmanes, que ens va
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sorprendre una mica a tots, a mi també, s‘ha de dir, però que realment no hi ha problema, això sí que li puc assegurar.
El tema dels mosquits i de tot el que comentava, també li podem, evidentment, donar tota aquesta informació. És evident que en el tema..., no sé si ho comentava la
Sra. Carballeira, si tenim l‘anàlisi de la matriculació, és evident i, per tant, tota aquesta informació també la podem compartir. El Sr. Alcázar ja ha comentat el tema
dels joves i alguns altres temes que han anat sortint i que no he tingut temps potser
de recollir, seran contestats per escrit.
Sí que m‘agradaria si el Sr. Brinquis, crec que està en condicions de poder explicar
el tema de l‘Autoritat Fiscal Independent, per, en fi, per tranquil·litat de tot el Consistori.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Bé, a l‘última Comissió Especial de Comptes la mateixa Interventora va donar les
explicacions, es va pagar el 2016 i va haver un petit error en la factura del 20142015, llavors va donar tota l‘explicació de cóm funciona i des de quan va començar i
crec que aquest tema ja estava parlat amb tots els grups polítics, per tant, m‘ha estranyat la pregunta. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No sé si..., si no, a veure, és un tema que evidentment ja li podem contestar també
per escrit, en fi, per tranquil·litat, però, en fi, en aquest sentit li puc dir que la Interventora ens va informar absolutament de quin ha estat tot el tràmit i hem actuat de
la forma correcta, però ja sabem que de vegades hi ha errors per part.., no sempre
per part nostre, també s‘equivoquen els altres i, en aquest sentit, crec que està tot
clarificat i que estem al corrent de les nostres obligacions en aquesta matèria.
Dit tot això, aixequem la sessió, moltes gràcies.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretaria General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo
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