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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 7/2016
Data: vint-i-sis de juliol de dos mil setze
Hora: 17.05h fins 21.40h
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 (S‟incorpora després de la pressa de possessió)
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 28 DE JUNY DE 2016.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 28 de juny 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
Bona tarda, benvinguts i benvingudes al Ple del mes de juliol, Sra. Secretària, quan
vulgui pot començar la lectura de l‟Ordre del Dia.
PUNT 1.- PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR.
DAVID QUIRÓS BRITO.
Es dóna compte de l‟escrit de la Junta Electoral Central que va tenir entrada en el
registre de l‟ajuntament l‟11 de juliol de 2016, amb el núm. 41217, de tramesa de la
credencial acreditativa de la condició de regidor electe del Sr. DAVID QUIRÓS
BRITO, l‟expedició de la qual va ser sol·licitada com a conseqüència de la renúncia
de la Sra. Mercè Perea i Conillas, formalitzada davant el Ple en sessió ordinària de
28 de juny de 2016.
És dona compte del certificat de la Vicesecretaria, Secretaria General del Ple, en
funcions, de 18 de juliol de 2016, que fa constar que el Sr. David Quirós Brito, ha
formulat les declaracions relatives a activitats i béns, previstes a l‟art. 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les quals figuren
incorporades al Registre d‟Interessos de la Corporació de conformitat amb el model
aprovat pel Ple en sessió de 26 de maig de 2015, i les determinacions establertes al
Títol IV del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l‟Ajuntament vigent
(BOP 12/01/2012).
És dona compte de l‟informe de la Secretaria General del Ple, en funcions, de 27 de
juny de 2016 (L‟H 13/2016).
De conformitat amb l‟art. 182.1 i 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
Règim Electoral General i als efectes d‟adquirir la plena condició de Regidor de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat el Sr. David Quirós Brito procedeix davant
el Ple municipal a efectuar el jurament/promesa del seu càrrec amb la fórmula
prevista al RD 707/1979, de 5 d‟abril, dient:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor d‟aquest ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
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Constitució, com a norma fonamental de l‟estat, així com l‟Estatut d‟Autonomia de
Catalunya.”

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs felicitats Sr. David Quirós, li desitgem molta sort i també molts
encerts per treballar pels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet. Molt bé, havent-hi
pres possessió, passaríem ja a la part resolutòria del Ple.

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.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. Votaré a favor dels punts del 6 a l‟11 i assabentada de la resta.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies, bona tarda. Em dono per assabentat del punt 2 al 5, a favor del 6 a l‟11, i
em dono per assabentat del 12 i del 13.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Ens donem per assabentades del punt 2 al 5. Votarem en
contra del 6, per nosaltres aquest dictamen reflecteix tota una forma de governar,
l'Ajuntament de l‟Hospitalet i la Generalitat ens han tornat a demostrar que el seu
únic model urbà és el de l'especulació urbanística, el canvi de terrenys i l'opacitat de
les seves decisions, preses d'esquena a veïnes i veïns.
El que aquest Ple aprovarà és posar el Pla de Millora Urbana de Plaça Europa, el
que hauria de ser una eina de control municipal, a disposició dels interessos d'una
gran constructora, la constructora Colonial, el capital majoritari de la qual està en
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mans de grups de Qatar, del grup Villar Mir i de Bancs andorrans, entre d‟altres fons
especulatius.
Aquest dictamen que ens proposen aprovar, li concedeix més metres quadrats a
Colonial, restant-los d'una parcel·la de titularitat pública de l‟Institut Català del Sol,
per rescabalar pactes i permutes del passat. Canvi de metres quadrats per metres
quadrats que sumem a un model econòmic i immobiliari fracassat, que el govern
segueix defensant i que desgraciadament tornarem a veure i a viure, amb
l‟aprovació del nou PDU Gran Via-Llobregat.
A més a més, el govern municipal s‟omple la boca amb paraules buides com
“participació ciutadana”, quan el que fa realment es exposar un dictamen com
aquest al taulell d‟anuncis de l‟interior de les dependències municipals de
Desenvolupament Urbà, de 10 a 13 h, durant el mes reglamentari això si, del
10/05/16 al 10/06/2016, i publicar-ho al BOPB i al DOGC, a més a més, de a la
secció de Lleida del Periódico de Catalunya, de tirada i lectura per a totes les
veïnes de la nostre ciutat, és clar... I a això li diuen “procés del plantejament
urbanístic, amb participació ciutadana”.
En relació als següents sis punts, que són les sis modificacions de crèdit que ens
porta el govern en aquest Ple de juliol, bé, voldríem fer uns comentaris en relació al
punt número 7, a la primera de les modificacions de crèdit, aquesta modificació de
crèdit té una sèrie d‟imports que es reparteixen en les destinacions següents:
433.853 euros, més o menys, per adequar i posar en marxa el casal d‟avis de Ca
n‟Arús, mobiliari, equips informàtics, estudi adequació espais, etc. També, 10.700
euros per honoraris per a fer un estudi de reforma dels tendals del mercat de Sta.
Eulàlia.
I entremig trobem cinc, sis partides de 118.000 euros i escaig, una mica més de
118.000 euros, per material per la guàrdia urbana, desglossat de la següent
manera: 57.700 euros en armilles antibales i antitrauma per la Unitat d‟Intervenció
de la GU; 14.000 euros en cascos antiavalots per aquesta mateixa Unitat; 1.000
euros en escuts antiavalots per aquesta mateixa Unitat; i 45.000 euros per armilles
antibales i antiganivets pels agents de proximitat, també de la guàrdia urbana.
Bé, per nosaltres aquest és un exemple clar del que venim explicant Ple rere Ple,
com barregem temes totalment dispars i com això dificulta un posicionament clar
dels grups municipals, vers totes i cadascuna de les modificacions de crèdit
plantejades. En aquest cas, es tracta d‟aprovar l‟adquisició de material antiavalots,
per a la Unitat d‟Intervenció de la guàrdia urbana, els coneguts col·loquialment com
a Yankis, i ho fan barrejat dins del mateix expedient amb l‟adequació d‟un nou casal
d‟avis, ho fan de forma intencionada això? La llei permet fer diferents modificacions
de crèdit per cadascun dels temes proposats, per tots i cadascun dels que hem
explicat, però llavors és possible, si fos de manera separada, seria possible que
alguna d‟aquestes modificacions de crèdit no s‟acabés aprovant. D‟aquesta manera,
és molt més complicat.
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Volem deixar molt clara la nostra posició política respecte a una unitat de guàrdia
urbana, absolutament innecessària, al nostre parer, totalment opaca i amb un fort
component polític, denunciat durant anys pels propis sindicats dels treballadors de
la guàrdia urbana per continuades irregularitats, com ara el procés d‟accés a
l‟esmentada unitat, el nombre d‟efectius de l‟unitat, la bicefàlia continuada durant
anys a la guàrdia urbana i l‟existència d‟aquesta unitat de guàrdia urbana vinculada
a Convivència i Civisme, amb un responsable polític directe, diferent del de la resta
del cos de guàrdia urbana, durant anys.
Des de la CUP-Poble Actiu no aprovarem cap dictamen que inclogui despesa
econòmica vinculada a aquesta unitat policial, la qual considerem absolutament
prescindible a la nostra ciutat, més encara coneixent, per les informacions
publicades pels propis representants dels treballadors de la guàrdia urbana, el gran
nombre de mancances del cos en relació a personal i recursos materials.
Per altra banda, volem deixar molt clar que els únics responsables del nostre vot
contrari a aquesta modificació de crèdit, que també inclou, com hem explicat abans,
l‟adequació d‟un nou casal de gent gran i el pagament d‟un estudi de reforma dels
tendals del mercat de Sta. Eulàlia, són els membres del govern que dissenyen el
contingut d‟aquest tipus de dictàmens de manera absolutament deliberada.
I en relació al 9, bé, ens agradaria fer també una sèrie de comentaris en un parell
de partides, una d‟elles de 26.600 euros per contractar a una empresa externa
perquè es faci promoció a xarxes social de la ciutat, perquè s‟ha de tenir “bona
presència”, paraules literals utilitzades a la petició que es fa d‟aquest import,
d‟aquests diners. Aquí podem abordar, potser la importància d‟aquests temes per
dedicar-li aquests recursos. També una segona partida de 23.000 euros per
promocionar el nou Districte Cultural i per imprevistos en l‟agenda d‟activitats
d‟aquest Districte Cultural.
Bé, per nosaltres és un altre exemple de com barregem temes i propostes, Districte
Cultural i també ajudes a famílies ateses a Serveis Socials d‟Atenció Primària,
també incloses dintre d‟aquesta modificació de crèdit. Des d‟aquest grup, hem
repetit en multitud d‟ocasions, a diferents plens municipals, el nostre posicionament
polític totalment oposat al Districte Cultural, com a projecte fantasma, per nosaltres,
i a les accions incloses dins del suposat projecte. Per nosaltres es tracta d‟una
iniciativa econòmica que parteix d‟un plantejament economicista de la cultura,
cultura entesa com a negoci.
I també hem explicat quines són les conseqüències habituals del desenvolupament
d‟aquest tipus de propostes a barris obrers. És el que es coneix com a procés de
gentrificació. Molt ràpidament es promou la transformació física, econòmica, social i
cultural d'un barri, o zona més o menys extensa, amb l‟objectiu de fer-lo atractiu per
afavorir l‟arribada de nous residents amb un poder adquisitiu alt, tot expulsant del
barri les classes populars que no poden assumir l‟increment dels costos dels
habitatges. Els edificis són restaurats o modificats, tot incrementant-ne el seu valor,
cosa que a la llarga n'acaba expulsant llurs antics habitants, amb un poder
adquisitiu menor.
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Finalment, ens agradaria fer una demanda de coherència i valentia política al
govern del PSC, per tal que presenti als propers plens, a partir del setembre, les
seves propostes de modificacions de crèdit ordenades per temes i que les defensi
políticament de manera separada. Pel contrari, ens acabaran obligant a pensar que
no es veuen amb els arguments suficients i necessaris per fer-ho i prefereixen
col·locar els temes susceptibles de generar oposició al Ple, barrejats entre d‟altres
temes que acostumen a tenir un posicionament unànime entre tots els grups
municipals.
Ens abstindrem del 8 a l‟11, i ens donem per assabentades del 12 i del 13. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda, en nom del grup municipal de Convergència Partit Demòcrata Català de
l'Hospitalet, en primer lloc volíem donar la benvinguda a David Quirós, com a nou
regidor, sort i encerts en aquesta noble causa de fer de regidor de la nostra ciutat.
Respecte al punt 2, 3, 4 i 5, ens donem per assabentats, en el punt número 6
votarem a favor, en el punt 7, 8, 9, 10 i 11, ens abstindrem.

SRA. ALCALDESSA
Ja està? Molt bé, el 12 i el 13 és un donar-se per assabentats. Per part de Esquerra
Republicana, Sr. Antoni García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, molt bona tarda a tothom, en primer lloc també donar la benvinguda al David
Quirós i que tingui molts encerts en aquesta nova etapa. Des del grup d‟Esquerra
Republicana de Catalunya ens donem per assabentats del número 2 al número 5 i
també del número 12 i 13, ens abstindrem del 6, del 8 i del 9, i votarem a favor del
7, del 10 i de l‟11.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bona tarda, en primer lloc també donar la benvinguda al nou company, David
Quirós, nosaltres votarem en contra dels punts números 6 i 7, ens abstindrem del 8,
9, 10 i 11, i ens donem per assabentats de la resta.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, hola, bona tarda, també nosaltres volem donar la benvinguda a David Quirós
com a nou membre d‟aquest Consistori. Respecte a l‟Ordre del Dia, ens donem per
assabentats del 2 al 5 i votarem en contra del número 6.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre els expedients números 7 votarem favorablement, respecte al 8 ens
abstindrem, del 9 ens abstindrem, i una mica recollir els elements que situava el
company Christian abans, de CUP-Poble Actiu, tornem a posar de manifest en
aquest expedient que es vehiculi un projecte que jo crec que és molt ampli el
consens i el suport que pot tenir del conjunt de grups municipals de l‟Ajuntament,
com poden ser les ajudes directes a famílies o les transferències a esplais, per
imports importants, i vincular-ho amb dos elements que nosaltres creiem que
no...que no compartim de fet, que és el tema del desenvolupament del Districte
Cultural, la falta de concreció del projecte aquest del “Galery Week”. I després el
projecte del “Community Manager”, per dir-ho així, dintre del Gabinet d‟Alcaldia o de
Comunicació, entenem que ara mateix hi ha tres persones vinculades a l‟Àrea de
Comunicació en el Gabinet d‟Alcaldia, més sis persones de premsa, i creiem que hi
ha personal suficient i capacitat per dur a terme aquest tipus de tasca.
Per tant, no entenem aquesta proposta, posem de manifest el profund desacord en
vincular expedients de diferents partides o de naturalesa ben diferent, i creiem que,
bé, hi ha elements com l‟emergència social i altres tipus d‟inversió que són molt
compartides pel nostre grup, i jo crec que per la majoria de grups, per tant,
demanem aquest exercici de responsabilitat, que en d‟altres expedients sí que són
de manera més definits, més petits, d‟imports més petits, i s‟han fet de la mateixa
manera. Per tant, ens abstindrem, però una abstenció molt crítica, en aquest tema,
malauradament, ens posicionem en contra en d‟altres ocasions.
Del 10 votarem a favor, estem d‟acord amb aquestes beques o ajudes a l‟escola de
les Arts, indubtablement, felicitar la feina que està fent l‟escola de Música de les
Arts. I respecte de l‟11, votarem a favor, del 12 i del 13 ens donem per assabentats,
i ja està.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En cuanto al punto número 2, 3, 4 y 5, nos damos por enterados, a favor del punto
número 6, y mire, tenía aquí puesta atención en el tema del 7, pero voy a cambiar el
posicionamiento después de oír los argumentos, y discúlpeme señor de la CUP-PA,
yo creo que la adquisición de material para la guardia urbana es necesaria,
nosotros queremos tener unos cuerpos de seguridad que estén protegidos, no
entendemos que sea un gasto, otra cosa es cómo actúen o dejen de actuar, que
puede ser reprobable en un momento dado y para eso estamos, para denunciarlo,
pero en cualquier caso, dotarlos del material necesario para hacer frente a su
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responsabilidad, que es la de defender a los ciudadanos, no creo que esté mal, por
lo tanto, voy a cambiar eso y lo voy a votar a favor, que pensaba hacer abstención.
En cuanto al 8, 9, 10 y 11, nos abstenemos, y nos damos por enterados en el 12 y
en el 13.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Simplement comentar que les modificacions de crèdit s‟ordenen d‟acord amb els
capítols de despesa i l‟ordre de les partides pressupostàries, i també estem
condicionats pels capítols pressupostaris, si són partides del Capítol 2, van totes
juntes amb el 2, si són del Capítol 4, van al Capítol 4, és l‟únic que puc fer. Si
necessiten més informació, per la propera informativa de Ple, doncs podem donar
més informació per explicar-ho, però no hi ha cap..., vaja, no estem malalts
políticament, em sembla fora de to.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per puntualitzar o per no sé si aclarir o no aclarir, però per dir algunes coses
respecte d‟algunes de les afirmacions que s‟han fet. La unitat a la que feia
referència el Sr. Giménez, de la guàrdia urbana, és una unitat que està,
evidentment, inclosa i en ple funcionament dins de la guàrdia urbana, no hi ha cap
tipus de desordre, per molt que vostè o qui a vostè li agradi llegir, ho posi en
determinats papers. Això no vol dir que les coses siguin com algú llegeix d‟algú a
qui li agrada qui l‟escriu i qui el llegeix, i no sabem si a ningú més, vostè recull
aquesta informació, se la fa seva, i a partir d‟aquí, construeix tot un discurs.
Miri, en aquesta ciutat el tema de la seguretat ciutadana, com en el conjunt de
Catalunya, la seguretat ciutadana és una competència exclusiva dels mossos
d‟esquadra, aquí el que tenim són unitats de la guàrdia urbana que el que fan és
complir i fer complir i guardar i, en tot cas, denunciar i sancionar, si s‟escau,
l‟incompliment de les ordenances d‟aquest Ajuntament, de l‟apartat de les
ordenances del civisme i de qualsevol altra ordenança. Per tant, aquestes
expressions de la unitat antiavalots, a la guàrdia urbana no hi ha cap unitat
antiavalots, la seguretat ciutadana, el control de manifestacions o de tumults en el
carrer, no és una cosa que competeixi a la guàrdia urbana i, per tant, no hi ha cap
unitat amb aquest destí.
Altra cosa és que tinguem cossos, o part del cos de la guàrdia urbana, amb
destinacions, amb encàrrecs específics, que tenen a veure amb el manteniment de
la convivència i, a partir d‟aquí, el que hem intentat sempre és que els homes i les
dones que conformen la guàrdia urbana, tinguin el màxim de protecció també per
ells mateixos a l‟hora de desenvolupar la seva tasca, la qual cosa no pressuposa ni
cap nivell d‟agressivitat per part d‟aquestes unitats, ni que es vegin permanentment
impel·lits per la ciutadania, per haver de produir-se amb violència, ni molt menys.
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De fet, el resultat o el treball d‟aquestes unitats al llarg dels anys, crec que avalen el
que jo estic posant de manifest en aquests moments.
Per una altra banda, quan vostè feia referència a d‟altres modificacions de crèdit o a
dotacions, vostè amb el tema del Districte Cultural té una espècie d‟obcecació,
escolti, no hi ha cap problema, vostè la pot mantenir, vostè ens repetia el que
significa gentrificació, jo no sé si s‟ha donat compte que en el territori de densitat
d‟aquest Districte Cultural, que ve delimitat per l‟avinguda Carrilet, l‟avinguda
Vilanova, la travessia Industrial i l‟avinguda Fabregada, al nivell de ciutadans que hi
viuen allà, és més aviat escàs, hi ha els habitatges que ja conviuen amb l‟àmbit
industrial al carrer Miquel Romeu i cap més, per tant, l‟efecte de la gentrificació no
sé exactament a què es refereix vostè, suposo que ho va llegir en algun lloc que es
produeix efecte de gentrificació quan es fa algun tipus de planejament i, a partir
d‟aquí, vostè torna a construir-se un discurs, que a vostè li sembla que queda molt
bé, suposo que els seus li deuen aplaudir entusiàsticament, però que pel conjunt de
la població no té cap sentit, ja que estem parlant d‟un territori de 26 hectàrees, on
escassament hi viuen 200 persones.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més? Sí? Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, molt ràpidament, d‟antiavalots només parlen als informes de l‟expedient que ens
presenten, nosaltres en cap moment hem utilitzat la paraula antiavalot més enllà de
referir-nos als materials antiavalots, nosaltres hem parlat del nom de la unitat, que
és la Unitat d‟Intervenció, anomenada popularment Yanquis, en cap moment hem
dit Unitat Antiavalots, són vostès els que descriuen el material que volen comprar, el
material com a material antiavalot, simplement.
En relació al Districte Cultural, ja li vam fer una pregunta quan vam discutir això fa
uns quants plens, i la podem tornar a repetir, si ens poden assegurar que aquest
projecte, en perímetre obert, que així és com el descriuen, un projecte que sí, està
delimitat pels carrers que ara ens explicava, però que també està descrit com un
projecte en perímetre obert, si ens poden assegurar que aquest projecte no
repercutirà en absolut a tota la resta de territoris que envolten aquests carrers que
ara ens descrivien, simplement. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, li puc assegurar que no influirà.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Si no, passaríem a la Comissió Permanent de
Drets i Territori.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE DE L’ACORD DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE 5 DE JULIOL DE 2016, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE
LA COMPOSICIÓ DEL CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR DELS SERVEIS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, i article 10.2 del
Reglament d‟organització i funcionament dels serveis de comunicació municipals de
L‟Hospitalet de Llobregat (BOP 23/06/2014), previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE de l‟acord de Junta de Govern
Local de 5 de juliol de 2016, que literalment diu:
“ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de gener de
2014, va aprovar inicialment el reglament orgànic d‟organització i funcionament dels
serveis de comunicació municipals de L‟Hospitalet de Llobregat i que el Ple en
sessió ordinària de 27 de maig de 2014, va resoldre les al·legacions presentades i
va aprovar definitivament el reglament.
VIST que el text íntegre del reglament es va publicar al BOPB el 23 de juny de 2014
(publicat anunci de rectificació l‟11 de juliol de 2014) i va entrar en vigor el dia
següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb la
seva disposició final, és a dir, el 24 de juny de 2014.
ATÈS que el reglament, al seu article 7, preveu l‟existència del Consell Consultiu i
Assessor i el Consell Executiu i de Programació, com a òrgans garants de la
participació dels grups socials i les entitats sense ànim de lucre més representatives
de la ciutat, així com de les formacions polítiques amb representació al consistori de

…/…

11

L‟Hospitalet.
ATÈS que els articles 9 i següents del reglament regulen la composició i designació
dels membres del Consell Consultiu i Assessor.
ATÈS que segons l‟apartat c de l‟article 8 formen part com a vocals un/a
representant de cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la
Corporació Municipal i que segons l‟apartat 3.c de l‟article 10 els representants dels
diferents grups polítics municipals no hauran d‟ostentar necessàriament la condició
de regidor.
ATÈS que el portaveu del grup polític municipal de la CUP-PA mitjançant escrit de
26 d‟abril de 2016 va designar el representant d‟aquest grup polític al Consell
Consultiu i Assessor.
VIST que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 3 de maig de 2016 va
acordar el nomenament dels membres del Consell Consultiu i Assessor dels serveis
de comunicació municipals, de conformitat amb l‟article 9 del Reglament.
VIST l‟escrit de 22 de juny de 2016, del Portaveu del grup polític municipal de la
CUP-PA, en el qual modifica la designació del representant d‟aquest grup polític
ATÈS que de conformitat amb l‟article 10.1 del reglament d‟organització i
funcionament dels serveis de comunicació municipals de L‟Hospitalet de Llobregat,
el procediment de constitució del Consell Consultiu i Assessor es portarà a terme
per acord de la Junta de Govern Local que concretarà la composició del Consell a
la vista dels nomenaments efectuats.
La Junta de Govern Local a proposta de l‟Alcaldessa,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la composició del Consell Consultiu i Assessor dels serveis
de comunicació municipals, de conformitat amb l‟article 9, en relació al representant
del grup polític municipal de la CUP-PA, quedant integrat per les següents
persones:

PRESIDENT
Sr. Francesc J. Belver Valles
VICEPRESIDENT
Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
SECRETARI
Sra. M. Dolores Quirós Brito
VOCALS
Representants Grups polítics municipals
Pel Grup Polític Municipal del PSC
Sr. Carlos García-Pastor Yuste
Pel Grup Polític Municipal del C‟s
Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
Pel Grup Polític Municipal del PP
Sra. Sonia Esplugas González
Pel
Grup
Polític
Municipal
Sra. Ana González Montes
d‟ICVEUiA
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Pel Grup Polític Municipal d‟ERC
Sr. Antoni Garcia i Acero
Pel Grup Polític Municipal de CiU
Sra. Núria Rosell Mir
Pel Grup Polític Municipal de CUPSra. Ana Vallina Bayon
PA
Representants Plenari Consell de Ciutat
Sr. Felipe Campos i Rubio
Sr. Robert Escribano Martínez
Sra. Eugenia Delgado Mata
Sr. Kiko Segura Domínguez
Sr. Manuel Piñar López
Sr. Vicenç Ibáñez Bou
Sr. Eduard Galí Villanueva
Sra. Antonia Mercader Pinel
Sra. María Segalà i Novell
Sra. Desiree Fuertes Martínez
Professionals àmbit comunicació
Sr. Joan Trias i Navarro
Sr. Albert Balanzà i Prims
Sra. Soledad Domínguez Sierra
SEGON.- DONAR COMPTE d‟aquest acord a la primera sessió del Ple que tingui
lloc.
TERCER.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho a la Sra.
Ana Vallina Bayon.
QUART.- Traslladar aquest acord a la Gerència i al Consell d‟Administració de La
Farga GEM S.A., a la Secretaria del Consell Consultiu i Assessor, així com als/a les
portaveus dels grups polítics municipals.”
ACORD 3.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
5621/2016, DE 6 DE JULIOL, PEL QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER
A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE
TREBALL RESERVAT A FUNCIONARIS/ES AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER
NACIONAL, D’INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL.
La Secretària fa constar que aquesta resolució ha estat publicada, el 25 de juliol de
2016, en el Butlletí Oficial de l‟Estat. Es dóna compte de l‟acord que es transcriu
seguidament, del qual se‟n donen per assabentats els assistents a la sessió,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 5621/2016, de
6 de juliol, que literalment diu:
ATÈS que mitjançant acord de Ple número U010300/00857, aprovat en la sessió de
29 de novembre de 2011, es va acordar modificar amb efectes del dia 11 de
desembre de 2011 la relació de llocs de treball d‟aquesta corporació reservada a
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funcionaris d‟administració local amb habilitació de caràcter estatal, assimilant els
llocs de treball del règim d‟organització de gran població, als que existien en aquell
moment de conformitat amb la disposició transitòria 5ª de la llei 57/2003.
ATÈS que el lloc de treball d‟Interventor/a General Municipal es troba ocupat de
forma provisional per comissió de serveis.
ATES que aquest lloc de treball consta al Catàleg de Llocs de Treball d‟aquest
Ajuntament, classificat amb un nivell 30 i amb un sistema de provisió de lliure
designació.
ATÈS que l‟esmentat lloc de treball està classificat com a lloc d‟Intervenció General
Municipal de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, categoria superior, reservat a
funcionaris de l‟administració local amb habilitació de caràcter nacional i que la
disposició addicional vuitena de LRBRL estableix que la seva provisió s‟efectuarà d‟
acord amb el disposat a l‟ article 99 d‟ aquesta llei, referència que s‟ha d‟entendre
efectuada a l‟article 92 bis, així com el que disposen els reglaments que siguin
d‟aplicació pel que fa al requeriment d‟un procés de convocatòria pública.
ATÈS que, aquesta Alcaldia-Presidència, mitjançant Decret núm. 1707/2016, de l‟11
de març, va resoldre, d‟una banda, convocar la provisió del lloc de treball
d‟Interventor/a General Municipal d‟aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de
lliure designació; i d‟una altra banda, va aprovar les bases que han de regir la
corresponent convocatòria.
ATÈS que, en data 20 d‟abril de 2016, es va publicar en el DOGC núm. 7103 la
resolució de la Directora General d‟Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
de data 11 d‟abril de 2016, es va fer pública la convocatòria per a la provisió pel
sistema de lliure designació del lloc de treball d‟Interventor/a General Municipal
d‟aquest Ajuntament, reservat a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, així
com les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a la provisió de
l‟esmentat lloc de treball.
ATÈS que, en data 16 de maig de 2016, es va publicar en el BOE núm. 118, la
resolució de la Direcció General de la Funció Pública, de data 26 d‟abril de 2016,
per la qual es publica, en extracte, la convocatòria per a la provisió pel sistema de
lliure designació del lloc d‟Interventor/a General Municipal, classe primera,
reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de la subescala
Intervenció-Tresoreria, categoria superior, d‟aquest Ajuntament, així com l‟annex pel
qual es regula en extracte les bases de l‟esmentada convocatòria.
VIST que, d‟acord amb la resolució de 26 d‟abril de 2016 de la Direcció General de
la Funció Pública, publicada en el BOE núm. 118 de 16 de maig de 2016, el termini
per a la presentació de sol·licituds per part dels interessats és de quinze dies
naturals a comptar des del següent a la publicació de l‟esmentada resolució en el
BOE.
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ATÈS que, de conformitat amb el que s‟assenyala en l‟apartat anterior, el termini
per a la presentació de sol·licituds per participar en l‟esmentada convocatòria va
finalitzar el dia 31 de maig de 2016.
ATÈS que, durant el termini establert, es van presentar dues sol·licituds:
En data 26 de maig de 2016 (Registre General d‟Entrada núm. 31.608), per a
participar en la convocatòria per a la cobertura de la plaça d‟Interventor/a General
Municipal d‟aquest Ajuntament, la funcionària d‟Administració local amb habilitació
de caràcter estatal, Sra. M. P. S. A., amb DNI 39.852.126-A, que pertany a la
Subescala d‟Intervenció - Tresoreria, categoria superior.
En data 2 de juny de 2016 (Registre General d‟Entrada núm. 33.175), per a
participar en la convocatòria per a la cobertura de la plaça d‟Interventor/a General
Municipal d‟aquest Ajuntament, el funcionari d‟Administració local amb habilitació de
caràcter estatal, Sr. J. M. C. J., amb DNI 21.465.634-X, que pertany a la Subescala
d‟Intervenció-Tresoreria, categoria superior. Aquesta sol·licitud va ser presentada a
l‟oficina de correus el 31 de maig, i per tant, dins de termini.
ATÈS que, examinada la documentació presentada pels interessats, compleixen
tots i cada un dels requisits establerts en la base Tercera que regeix l‟esmentada
convocatòria, ja que ambdós sol·licitants acrediten:
a) Pertànyer a la subescala d‟Intervenció-Tresoreria, categoria superior.
b) Presenten declaració de no estar sotmesos a cap de les circumstàncies a
les que es refereix l‟art. 18.3 del reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol pel
qual es regula la “provisió de llocs de treball de funcionaris amb habilitació
estatal”.
c) Estar en possessió del títol del nivell C de la llengua catalana, segons el
certificat emès pel Cap de Servei de Gestió Administrativa de l‟Escola
d‟Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i segons el certificat
de Grau Mitjà de Valencià (equivalent al nivell C), respectivament.
ATÈS que tanmateix a la sol·licitud acompanyen currículum i la documentació
acreditativa dels títols acadèmics, coneixement de la llengua catalana, de
l‟experiència professional a l‟administració pública; de l‟experiència com a FHCN en
municipis de gran població, experiència com a docent, cursets de perfeccionament i
formació, publicacions, participació en associacions, comissions de treball i tribunals
selectius.
VIST l‟Informe de la directora de serveis d‟Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos en relació a la resolució de la provisió del lloc de treball
d‟Interventor/a General Municipal de data 1 de juliol de 2016 que manifesta entre d‟
altres extrems que:
“De l‟anàlisi de les documentacions presentades per ambdós candidats i en relació
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als mèrits detallats a la convocatòria queda acreditat que la Sra. S. té una
experiència molt més dilatada com a interventora en diferents ajuntaments i en
concret en ajuntaments de gran població fet que el Sr. C. no ha acreditat.
Respecte a experiència com a docent igualment la Sr. S. aporta una gran
experiència havent impartit una gran quantitat de cursos molts d‟elles dins de l‟àmbit
universitari. Per la seva banda el Sr. C. no ha acreditat experiència com a docent.
En quant a publicacions, tanmateix, la Sra. S. ha aportat nombroses publicacions
realitzades relatives a llibres, articles, entrevistes, publicacions on line, informes, en
relació a les matèries pròpies de la Intervenció General. En canvi l‟ altra aspirant no
ha demostrat haver realitzat cap publicació.
En quant a cursos realitzats la Sra. S. ha aportat els certificats relatius a la
impartició de diferents cursos de caràcter professional des de l‟any 2001 fins a
l‟actualitat. Per la seva banda el Sr. C. ha acreditat haver assistit a quatre cursos en
els 1997, 1998 i 2005. A més de les dades objectives de major puntuació de la Sra.
M. P. S. en la relació individualitzada de mèrits generals”.
VIST l‟Informe de l‟Assessoria jurídica d‟aquest Ajuntament de data 30 de juny de
2016.
VIST que l‟art. 28.3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, pel qual es “regula
la provisió de llocs de treball de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal”,
publicada en el BOE núm. 189 de 9 d‟agost de 2004, estableix que la Presidència
de la corporació local procedirà, prèvia constatació dels requisits exigits en la
convocatòria, a dictar la resolució corresponent en el termini d‟un mes, donant
compte al Ple de la corporació i donant trasllat d‟aquella a la Direcció General
d‟Administració local del Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya i Direcció General de Cooperació local del Ministeri
per a les Administracions públiques, als efectes de la seva anotació i publicació
conjunta en el BOE.
Fent ús de les atribucions que em confereix l‟ article 124.4 ñ) en relació amb l‟art. 21
ambdós de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril,‟art. 28.3 Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol, pel qual es regula “la provisió de llocs de treball de funcionaris amb habilitació
de caràcter estatal” i la resta de disposicions aplicables,
DISPOSO:
PRIMER: RESOLDRE la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure
designació de la plaça i lloc d‟Interventor/a General de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
de Llobregat.
SEGON: NOMENAR, amb efectes del dia de la pressa de possessió, la funcionària
d‟Administració local, pertanyent a la subescala d‟Intervenció-Tresoreria, categoria
superior, Sra. M. P. S. A., amb DNI núm. 39.852.126-A, INTERVENTOR/A
GENERAL MUNICIPAL de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, per ocupar la
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plaça i el lloc de treball d‟Interventor/a General Municipal d‟aquest Ajuntament.
TERCER: DONAR TRASLLAT d‟aquesta resolució a la Direcció General
d‟Administració Local del Departament de Governació i Administracions públiques
de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de la Funció Pública del
Ministeri d‟ Hisenda i Administracions Públiques del Ministerio para las
Administraciones Públicas, als efectes de la seva anotació i publicació en el BOE.
QUART: DONAR COMPTE del present decret al Ple municipal, en la primera
sessió que se celebri, en virtut de l‟ establert en l‟ article 28.3 del Reial Decret
1732/1994.
CINQUÈ: NOTIFICAR aquest acord a la senyora M. P. S. A., als efectes de la seva
presa de possessió, dins del termini establert en l‟art. 28.4 en relació amb l‟art. 23
del Reial Decret 1732/1994 de 29 de juliol.
SISÈ: NOTIFICAR aquest acord a la Gerència, a l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, a la Secretaria General, a l‟ Intervenció Municipal, a Tresoreria i a la Junta
de personal funcionari, als efectes legals oportuns.
ACORD 4.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
5622/2016, DE 6 DE JULIOL, PEL QUAL ES RESOL LA CONVOCATÒRIA PER
A LA PROVISIÓ, PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ, DEL LLOC DE
TREBALL RESERVAT A FUNCIONARIS/ES AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER
NACIONAL, DE SECRETARI/ARIA GENERAL DEL PLE.
La Secretària fa constar que aquesta resolució ha estat publicada, el 25 de juliol de
2016, en el Butlletí Oficial de l‟Estat. Es dóna compte de l‟acord que es transcriu
seguidament, del qual se‟n donen per assabentats els assistents a la sessió,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 5622/2016, de 6 de juliol, que literalment diu:
“ATÈS que mitjançant acord de Ple número U010300/00857, aprovat en la sessió
de 29 de novembre de 2011, es va acordar modificar amb efectes del dia 11 de
desembre de 2011 la relació de llocs de treball d‟aquesta corporació reservada a
funcionaris d‟administració local amb habilitació de caràcter estatal, assimilant els
llocs de treball del règim d‟organització de gran població, als que existien en aquell
moment de conformitat amb la disposició transitòria 5ª de la llei 57/2003.
ATÈS que es troben vacants plaça i lloc de treball de Secretari/ària General del Ple
d‟Aquest Ajuntament.
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ATES que aquest lloc de treball consta al Catàleg de Llocs de Treball d‟aquest
Ajuntament, classificat amb un nivell 30 i amb un sistema de provisió de lliure
designació.
ATÈS que l‟esmentat lloc de treball està classificat com a Secretaria General del
Ple, categoria superior, reservat a funcionaris de l‟administració local amb
habilitació de caràcter nacional i que la disposició addicional vuitena de LRBRL
estableix que la seva provisió s‟efectuarà d‟ acord amb el disposat a l‟ article 99 d‟
aquesta llei, referència que s‟ha d‟entendre efectuada a l‟article 92 bis, així com el
que disposen els reglaments que siguin d‟aplicació pel que fa al requeriment d‟un
procés de convocatòria pública.
ATÈS que, aquesta Alcaldia-Presidència, mitjançant Decret núm. 1708/2016, de l‟11
de març, va resoldre, d‟una banda, convocar la provisió del lloc de treball de
Secretaria General del Ple d‟aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de lliure
designació; i d‟una altra banda, va aprovar les bases que han de regir la
corresponent convocatòria.
ATÈS que, en data 20 d‟abril de 2016, es va publicar en el DOGC núm. 7103 la
resolució de la Directora General d‟Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
de data 11 d‟abril de 2016, i posteriorment, en data 10 de maig de 2016, núm. 7117
es va publicar una rectificació d‟errades de data 28 d‟abril de 2016, es va fer pública
la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de treball
de Secretari/ària General del Ple d‟aquest Ajuntament, reservat a funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal, així com les bases reguladores que han de regir la
convocatòria per a la provisió de l‟esmentat lloc de treball.
ATÈS que, en data 16 de maig de 2016, es va publicar en el BOE núm. 118, la
resolució de la Direcció General de la Funció Pública, de data 26 d‟abril de 2016,
per la qual es publica, en extracte, la convocatòria per a la provisió pel sistema de
lliure designació del lloc de Secretari/ària General del Ple, classe primera,
reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal de la subescala de
Secretaria, categoria superior, d‟aquest Ajuntament, així com l‟annex pel qual es
regula en extracte les bases de l‟esmentada convocatòria.
VIST que, d‟acord amb la resolució de 26 d‟abril de 2016 de la Direcció General de
la Funció Pública, publicada en el BOE núm. 118 de 16 de maig de 2016, el termini
per a la presentació de sol·licituds per part dels interessats és de quinze dies
naturals a comptar des del següent a la publicació de l‟esmentada resolució en el
BOE.
ATÈS que, de conformitat amb el que s‟assenyala en l‟apartat anterior, el termini
per a la presentació de sol·licituds per participar en l‟esmentada convocatòria va
finalitzar el dia 31 de maig de 2016.
ATÈS que, durant el termini establert, es va presentar una única sol·licitud:
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En data 30 de maig de 2016 (Registre General d‟Entrada núm. 32.106), per a
participar en la convocatòria per a la cobertura de la plaça de Secretari/ària General
del Ple d‟aquest Ajuntament, la funcionària d‟Administració local amb habilitació de
caràcter estatal, Sra. M. T. R. D. P., amb DNI 09.733.327-A, que pertany a la
Subescala de Secretaria, categoria superior.
ATÈS que, examinada la documentació presentada per dita interessada, la mateixa
compleix tots i cada un dels requisits establerts en la base Tercera que regeix
l‟esmentada convocatòria, ja que acredita:
a) Tenir la condició de funcionària amb habilitació de caràcter nacional,
pertànyer a la subescala Secretaria, categoria superior.
b) No trobar-se en cap de les situacions que es recullen als supòsits previstos
als apartats a), b), o c) de l‟article 18.3 del reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol pel qual es regula la “provisió de llocs de treball de funcionaris amb
habilitació estatal”, tal i com expressament declara sota la seva
responsabilitat.
c) Estar en possessió del títol del nivell C de la llengua catalana segons el
certificat emès pel Cap de Servei de Gestió Administrativa de l‟Escola
d‟Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que la interessada ha presentat, a més a més, documentació degudament
acreditada dels seus mèrits:
ATÈS que en l‟esmentada documentació ha quedat suficientment acreditat el
compliment, per part de la Sra. M. T. R. D. P. dels requisits exigits en la
convocatòria i a més a més, ha acreditat nombrosos mèrits de caràcter
professional; acadèmics; assistències a nombrosos cursos; docència; participació
en tribunals selectius tal i com consta a l‟ampli curriculum vitae presentat, la qual
cosa la fa mereixedora del nomenament com a Secretaria General del Ple d‟aquest
Ajuntament .
VIST l‟Informe de la directora de serveis d‟Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos de data 1 de juliol de 2016 en relació a la resolució de
la provisió del lloc de treball de Secretària General del Ple.
VIST que l‟art. 28.3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, pel qual es “regula
la provisió de llocs de treball de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal”,
publicada en el BOE núm. 189 de 9 d‟agost de 2004, estableix que la Presidència
de la corporació local procedirà, prèvia constatació dels requisits exigits en la
convocatòria, a dictar la resolució corresponent en el termini d‟un mes, donant
compte al Ple de la corporació i donant trasllat d‟aquella a la Direcció General
d‟Administració local del Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya i Direcció General de Cooperació local del Ministeri
per a les Administracions públiques, als efectes de la seva anotació i publicació
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conjunta en el BOE.
VIST l‟Informe de l‟Assessoria jurídica d‟aquest Ajuntament de data 29 de juny de
2016.
Fent ús de les atribucions que em confereix l‟art. 124. 4 ñ) i l‟art. 21 ambdós de la
Llei 7/1985 de 2 d‟abril; l‟art. 28.3 Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, pel qual
es regula “la provisió de llocs de treball de funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal” i la resta de disposicions aplicables.
DISPOSO:
PRIMER: RESOLDRE la convocatòria per a la provisió pel sistema de lliure
designació de la plaça i lloc Secretaria General del Ple de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat.
SEGON: NOMENAR, amb efectes del dia de la pressa de possessió, la funcionària
d‟Administració local, pertanyent a la subescala de Secretaria, categoria superior,
Sra. M. T. R. D. P., amb DNI núm. 09.733.327-A, VICESECRETARIA de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, per ocupar la plaça i el lloc de treball de la
Secretaria General del Ple d‟aquest Ajuntament.
TERCER: DONAR TRASLLAT d‟aquesta resolució a la Direcció General
d‟Administració Local del Departament de Governació i Administracions públiques
de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de Funció Pública del
Ministeri d‟ Hisenda i Administracions Públiques, als efectes de la seva anotació i
publicació en el BOE.
QUART: DONAR COMPTE del present decret al Ple municipal, en la primera
sessió que se celebri.
CINQUÈ: NOTIFICAR aquest acord a la senyora M. T. R. D. P., als efectes de la
seva presa de possessió, dins del termini establert en l‟art. 28.4 en relació amb l‟art.
23 del Reial Decret 1732/1994 de 29 de juliol.
SISÈ: NOTIFICAR aquest acord a la Gerència, a la Secretaria General, a la
Intervenció municipal, a Tresoreria i a la Junta de personal funcionari, als efectes
legals oportuns.”
ACORD 5.RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 6114/2016, DE 18 DE JULIOL, RELATIU A LA NOVA COMPOSICIÓ
NOMINAL DE LA COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
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L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 6114/2016, 18 de juliol, que literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIU A LA NOVA COMPOSICIÓ
NOMINAL DE LA COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE.
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.
ATÈS que per Decret de l‟Alcaldia 9800/2015, de 9 de desembre, es va declarar la
modificació de la composició de les diferents comissions del Ple per incorporar als
Regidors no adscrits.
VIST l‟escrit de 30 de juny de 2016, Registre general d‟entrada 39254, mitjançant el
qual es comunica, per part del portaveu del grup polític municipal del Partit Popular,
el canvi de representant d‟aquest grup polític en la comissió de competències
delegades del Ple.
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.
L‟Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que li confereixen els articles 124.4.k)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local i 65.5 del
Reglament Orgànic del Ple, vigent.
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DISPOSO:
PRIMER.- DECLARAR la modificació en la composició de la Comissió de
Competències Delegades del Ple, per incorporar la modificació del representant del
grup polític municipal del Partit Popular, de conformitat amb el detall següent:

COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallés (DA 5542/2015, de 25 de juny)
Vocals:
a)
Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP:
1.
Sr. Manuel Brinquis Pérez (vicepresident, DA 5542/2015, de 25 de juny)
b)
Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:
1.
Sr .Rainaldo Ruiz Narvaez
c)
Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E:
1.
Sra. Ana González Montes
d)
Per part del Grup Polític Municipal del PP:
1.
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)
Regidors no adscrits:
1.
Sr. Rafael Jiménez Ariza
2.
Sra. Cristina Santon Ramiro
Secretari/a: El Secretari General del Ple o funcionari en qui delegui.

SEGON.- DECLARAR la vigència de la composició de la resta de comissions del
Ple establerta al Decret 9800/2015, de 9 de desembre.
TERCER.- La nova composició nominal de la comissió de competències delegades
del Ple tindrà efectes des de la data del present Decret.
QUART.-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.
CINQUÈ.-Notificar aquest acord als/a les Portaveus dels grups polítics municipals,
així com a l‟Alcaldia, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General
Municipal i a la Tresoreria.
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SISÈ.- Posar en coneixement de la resta dels/ de les regidors/res i de la resta de les
àrees mitjançant la publicació en la Intranet.”

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA DE MILLORA URBANA A L’ÀMBIT DEL SECTOR 2 DE LA
PLAÇA EUROPA (PARCEL·LES EIO5 I EIO6) DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, 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; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 7 vots en contra 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; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d‟ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
ATÈS que en data 19 d‟abril de 2016 va ser aprovada per la Junta de Govern Local,
l‟aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana a l‟àmbit del
sector 2 de la Plaça Europa (parcel·les EIO5 i EIO6) de l‟Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que l‟aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 9 de maig de 2016; al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya nº 7114 de data 5 de maig de 2016; al diari “El Periódico de
Catalunya” en data 5 de maig de 2016, en el Tauler d‟anuncis de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet i a la pàgina web municipal, obrint-se un termini d‟un mes d‟informació
pública per a la formulació d‟al·legacions.
ATÈS que la Vicesecretària General de l‟Ajuntament, mitjançant certificació de data
13 de juny de 2016, fa constar que, dins del termini d‟informació pública, no s‟ha
presentat cap escrit d‟al·legacions.

…/…

23

VIST l‟informe emès pels Serveis Jurídics de l‟Agència de Desenvolupament Urbà.
ATÈS que l‟atribució per a l‟adopció de l‟acord d‟aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l‟article 123.1.i) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, la Modificació puntual del Pla de
Millora Urbana a l‟àmbit del sector 2 de la Plaça Europa (parcel·les EIO5 i EIO6) de
l‟Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l‟anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l‟expedient administratiu, a la Direcció General d‟Ordenació i
Urbanisme del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 48 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 84 I 126/2016, 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 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
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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 48 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent als expedients 84 i 126/2016 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (563.263,14 euros) d‟acord
amb el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :

…/…

25

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 6.368.722,10
0,00 83.444.464,95
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.913.402,00
0,00
0,00
2.913.402,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 4.283.983,97
0,00
4.283.983,97
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 29.167.886,52
0,00 253.297.886,52
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 2.002.591,82
3.657.000,00 -1.357.920,77
15.031.064,00 1.953.860,63
300.000,00
-229.430,37
5.244.544,32 18.432.628,60
5.710.000,00 3.683.367,22
5.014.827,44
0,00
16.886.000,00
0,00
224.130.000,00 29.167.886,52

0,00 85.886.013,39
0,00 93.085.932,06
0,00
2.299.079,23
0,00 16.984.924,63
0,00
70.569,63
-563.263,14
563.263,14 23.677.172,92
0,00
9.393.367,22
0,00
5.014.827,44
0,00 16.886.000,00
0,00 253.297.886,52

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 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 50 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 114/2016, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 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; i amb 14 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

…/…

26

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; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.

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

ACORDA:

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 50 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 114/2016 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (16.216,80 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 6.368.722,10
0,00 83.444.464,95
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.913.402,00
0,00
0,00
2.913.402,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 4.283.983,97
0,00
4.283.983,97
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 29.167.886,52
0,00 253.297.886,52
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
91.083.340,24

4.682.789,39
2.002.591,82

3.657.000,00 -1.357.920,77
15.031.064,00 1.953.860,63
300.000,00
-229.430,37
5.244.544,32 18.432.628,60
5.710.000,00 3.683.367,22
5.014.827,44
0,00
16.886.000,00
0,00
224.130.000,00 29.167.886,52

0,00 85.886.013,39
-16.216,80
16.216,80 93.085.932,06
0,00
2.299.079,23
0,00 16.984.924,63
0,00
70.569,63
0,00 23.677.172,92
0,00
9.393.367,22
0,00
5.014.827,44
0,00 16.886.000,00
0,00 253.297.886,52

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 53 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 122/2016, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 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; i amb 14 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
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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; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.

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

ACORDA:

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 53 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 122/2016 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (312.556,00 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
6.509.412,26
0,00
0,00
0,00
4.625.415,95
0,00
6.572.035,47
0,00
11.978.678,53
0,00
0,00
0,00
29.685.542,21
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.682.789,39
0,00
2.156.282,98
77.956,00
-1.357.920,77
-312.556,00
1.940.859,63
234.600,00
-229.430,37
0,00
18.809.594,13
0,00
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.685.542,21
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
83.585.155,11
2.913.402,00
4.625.415,95
9.831.407,23
11.978.678,53
7.000.000,00
253.815.542,21
DEFINITIU
85.886.013,39
93.317.579,22
1.986.523,23
17.206.523,63
70.569,63
24.054.138,45
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
253.815.542,21

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 10.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 54 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 138/2016, 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 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 9 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.

VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de 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 54 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 138/2016 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (11.000,00 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 6.509.412,26
0,00 83.585.155,11
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.913.402,00
0,00
0,00
2.913.402,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 4.625.415,95
0,00
4.625.415,95
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.259.371,76 6.572.035,47
0,00
9.831.407,23
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 29.685.542,21
0,00 253.815.542,21
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
81.203.224,00 4.682.789,39
0,00 85.886.013,39
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
91.083.340,24 2.234.238,98
0,00 93.317.579,22
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
3.657.000,00 -1.670.476,77
-11.000,00
1.975.523,23
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
15.031.064,00 2.175.459,63
11.000,00 17.217.523,63
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
-229.430,37
0,00
70.569,63
CAP 6 - INVERSIONS REALS
5.244.544,32 18.809.594,13
0,00 24.054.138,45
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.710.000,00 3.683.367,22
0,00
9.393.367,22
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
5.014.827,44
0,00
0,00
5.014.827,44
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
16.886.000,00
0,00
0,00 16.886.000,00
TOTAL
224.130.000,00 29.685.542,21
0,00 253.815.542,21

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 11.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 55 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 139/2016, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 9 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.

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

ACORDA:

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 55 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 139/2016 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (36.000,00 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 6.509.412,26
0,00 83.585.155,11
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.913.402,00
0,00
0,00
2.913.402,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 4.625.415,95
0,00
4.625.415,95
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.259.371,76 6.572.035,47
0,00
9.831.407,23
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 29.685.542,21
0,00 253.815.542,21
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 2.234.238,98
3.657.000,00 -1.681.476,77
15.031.064,00 2.186.459,63
300.000,00
-229.430,37
5.244.544,32 18.809.594,13
5.710.000,00 3.683.367,22
5.014.827,44
0,00
16.886.000,00
0,00
224.130.000,00 29.685.542,21

0,00 85.886.013,39
0,00 93.317.579,22
0,00
1.975.523,23
-36.000,00
36.000,00 17.217.523,63
0,00
70.569,63
0,00 24.054.138,45
0,00
9.393.367,22
0,00
5.014.827,44
0,00 16.886.000,00
0,00 253.815.542,21

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 12.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA
A L’ARTICLE 207 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA
TRESORERIA,
PER
OPERACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
I
NO
PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA
TRESORERIA, FINS A LA DATA DE 30 DE JUNY DE 2016.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

VIST l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
aprovat per RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL) i la Regla 9 de l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprova la Instrucció Model Normal
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de Comptabilitat Local, per les que es disposa que la Intervenció General de l'Ens
local, per conducte de la Presidència, trametrà al Ple de la mateixa informació sobre
l'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament així com dels moviments financers de
la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, i de la situació
dels fons líquids de la mateixa en els terminis que així ho estableixi el Ple de
l'Ajuntament.
VISTA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, la qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció General i
que fou aprovada pel Plenari d'aquesta Administració en data 04/11/2003 i, dintre
de la mateixa, les Regles 36 a 38, ambdues incloses, per la que es regula la
informació a subministrar al Ple d'aquest Ajuntament, en base a allò que disposa
l'article 207 de l'abans esmentat cos legal, en el que s'estableixen els terminis en
que s'ha de subministrar aquesta informació.
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. DONAR PER COMPLIMENTADES les Regles 36, 37 i 38 de la Instrucció
de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada pel Ple d'aquesta
Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que disposa la Llei
Reguladora de las Haciendas Locales, i recollit a l‟article 207 del Text Refós de la
Llei Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i la
Regla 52 i ss. de l‟Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, posant-se a l'abast del Plenari
d'aquesta Administració la informació que fa referència a l‟avanç de liquidació i a
l'Estat d'execució del Pressupost d'aquesta Administració i els moviments financers
de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, així com la
situació dels seus fons líquids a la data de 30/06/2016.
SEGON. LA INFORMACIÓ A QUÈ ES REFEREIX l'acord anterior serà
subministrada, de conformitat amb l'acord plenari de 3 de juliol de 1998, en suport
òptic, sens perjudici que a l'expedient que es tramita hi consti la documentació
sobre suport paper.
TERCER. COMUNIQUI'S per mitjans informàtics (correu electrònic - Intranet) el
present Acord i els Estats que s'acompanyen al mateix als portaveus dels partits i
coalicions electorals que conformen el Plenari d'aquesta Administració.

ACORD 13.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 30.06.2016 (2ON TRIMESTRE 2016).
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s‟estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l‟article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s‟està incomplint el termini.
Atès que l‟article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l‟òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d‟actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l‟obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s‟ha efectuat el reconeixement de l‟obligació.
Atès que l‟informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s‟ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s‟ha rebut l‟informe
al qual fa referència l‟article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre..
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l‟informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d‟acord amb el que disposa
l‟article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l‟anotació a l‟esmenta registre i no s‟hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l‟obligació, a 30 de juny de 2016
(2on Trimestre 2016).
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SEGON. Remetre al Departament d‟Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d‟acord amb el previst en
l‟article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l‟infome emès per la Tresoreria
General.

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.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor del 14 al 19.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor del punt 14, però sí que ens agradaria parlar d‟aquest conveni amb
el Consell Comarcal per transferir 1.200.000 euros per beques menjador. D‟una
banda en una de les modificacions de crèdit anterior es parla que es destinaran
1.800.000 euros a beques menjador. Entenem que 1.200.000 euros els gestionarà
el Consell Comarcal amb uns criteris i l‟Ajuntament es reserva 600.000 euros per
complementar a aquelles famílies que no hagin rebut l‟ajuda del Consell Comarcal,
però que Serveis Socials estimi que les necessiten. Caldria aclarir, per nosaltres,
que sigui exactament així i que aquests 600.000 euros, creiem que caldria aclarir,
es destinaran municipalment a això.
Per altra banda, creiem que s‟han de garantir dos aspectes claus. Que els Serveis
Socials garantiran que utilitzaran, com a mínim, els criteris que s‟han vingut utilitzant
durant el curs anterior i que els llindars seran flexibles per tal de poder assumir un,
més que probable, increment de necessitats i que en cap cas seran més restrictius
que l‟any anterior en les concessions i criteris estudiats per resoldre positivament
l‟ajuda i, per tant, la concessió de la beca menjador. I en segon lloc, es tindran en
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compte els informes i peticions que puguin fer les pròpies escoles, des de les
Direccions dels centres, en treball conjunt amb les AMPES i la resta de comunitat
educativa, tenint en compte els seus treballs de camp. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant al punt 14, el votarem a favor, manifestar que tot i que sabem que la
Generalitat, amb les seves dificultats de tresoreria, doncs no dóna la cobertura amb
la velocitat i rapidesa que hauria de fer certes coses, l‟excel·lent col·laboració entre
les administracions per poder solventar aquests problemes, en aquest cas, a nivell
de la ciutat pel tema dels menjadors.
Quant al 15, 16, 17, 18 i 19, votarem a favor també.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Votarem a favor també de tots els dictàmens.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En el punt 14, com ja fem amb tots els acords relatius al conveni que tenim amb el
Consell Comarcal per beques menjador, ens abstindrem, nosaltres volem retornar
aquesta gestió a l‟Ajuntament, com fan d‟altres municipis també del mateix concert
comarcal, i perquè qüestionem l‟existència d‟aquest propi Consell Comarcal.
Llavors, ens abstindrem en aquest punt.
I del 15 al 19, votarem a favor, però ja, com fem en cada Ple, repetint des de l‟inici
de la legislatura, que considerem que les sancions no són el mecanisme més
efectiu per tractar els temes de civisme, portem molts anys amb la regulació de
l‟Ordenança de Civisme, amb sancions establertes, i podem verificar que no són
dissuasòries de comportaments no desitjables. Nosaltres considerem que hem de
treballar el civisme des de l‟educació, la conscienciació i la sensibilització, incidir
més en aquestes vessants i no tant en la sancionadora, com ara mateix.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Votaremos favorablemente del 14 al 19.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, intentaré respondre a les qüestions que s‟han anat plantejant, però sí també
situar, res, un parell de reflexions. Aquest és l‟instrument que habitualment, en
aquestes alçades d‟any, l‟Ajuntament, d‟acord amb el Consell Comarcal, doncs
presenta i, en tot cas, són quantitats diferents Sr. Giménez, això és relatiu al curs
16-17 i tret que estiguem parlant de documents diferents, però crec que el que hi ha
també en el Ple d‟avui és relatiu a la reserva del 15-16, per tant, això és aportació
inicial, igual que es va produir a juliol del 16, és una aportació inicial que, en tot cas,
serà revisable en funció de quan tinguem totes les dades i totes les matrícules i
totes les necessitats plantejades per les escoles al Consell Comarcal. Per tant, en
tot cas, no deixa de ser una primera aportació, revisable.
I respecte de criteris, llindars, en definitiva, doncs els dubtes que vostè plantejava,
ja li puc tranquil·litzar absolutament, perquè no hi ha cap criteri, al contrari, més
aviat al contrari, de canviar-los, i en tot cas, com sempre, aquest curs es treballarà
igual que sempre, és a dir, en plena comunitat i en plena comunió amb les escoles,
potser no tant amb les AMPA, perquè en definitiva la gestió de les beques és la que
és, però sí que amb les escoles, amb els equips directius de les escoles, i
evidentment, doncs a través de la comissió de seguiment que en cada centre està
establerta entre els educadors i les diferents escoles. Això no treu que en aquella
escola que tingui una activitat tan important i on tinguin implicació, doncs també hi
hagi.
Un altre element que també volem plantejar, és que en principi la informació que
actualment disposem, és que enguany la Generalitat estaria en disposició d‟assolir
la totalitat de beques del que s‟anomenen garantides, i això, evidentment, si
finalment es materialitza serà una molt bona notícia, però en principi estarem també
atents per tal que es materialitzi i si no, doncs acabar de dotar econòmicament, com
s‟ha fet en d‟altres exercicis.
I, per últim, respecte a la qüestió que plantejava la Sra. Julia Carballeira, un apunt,
un apunt notable. El Consell Comarcal gestiona les beques de tots els municipis,
excepte d‟un, però és que aquest un és Barcelona i aquest un té un consorci
específic entre la Generalitat i el propi Ajuntament, el Consell Comarcal té
competències delegades de la pròpia Generalitat i actualment, ens agradi o no, és
l‟òrgan que competencialment li toca atorgar les beques menjador. Res més,
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més, sí, Sra. Carballeira.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí que és veritat això que comenta del Consell Comarcal, però també és veritat que
hi ha municipis del voltant d‟aquest Consell i d‟uns altres, com el del Baix Llobregat,
que gestionen pròpies beques menjador, encara que el Consell Comarcal tingui
delegada aquesta funció, l‟Ajuntament també pot fer-ho. Nosaltres el que demanem
és que com que aquests diners són del municipi, ho gestionem des d‟aquí, només
això. Si el Consell Comarcal aportés diners per això, ho podria gestionar, però com
que els aportem nosaltres, volem que la gestió sigui directa.

SRA. ALCALDESSA
Sí, hi ha alguna qüestió? Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Un apunt, aquesta gestió es coordinada, és a dir, que ningú pensi que fem un
trasllat d‟1.200.000 euros i que no ens desentenem, és a dir, n‟hi ha tot un
seguiment, tota una coordinació amb el Consell Comarcal i, evidentment, és una,
insisteixo, és una gestió, diguéssim, coordinada. Res més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hauríem finalitzat...sí, Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionament del grup municipal de CUP-Poble Actiu del 15 al 19, si us
plau.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Del 15 al 19 abstenció, sí, se m‟ha oblidat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passaríem a la segona part del Ple.
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BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 14.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE
COLABORACIO ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL
COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS
COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PELS
ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI PER AL CURS 2016-2017, PER
IMPORT DE 1.200.000,-€.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./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; 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 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per
a estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori, i ha de complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis
Socials).
ATÈS que la Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d‟intervencions públiques que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d‟iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
D‟altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
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del treball preventiu i l‟atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l‟interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencien els aspectes referents a la personalitat dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d‟aprenentatge que promoguin el benestar.
ATÈS que Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de Serveis Socials preveu que
l‟Administració Col·labori amb entitats d‟iniciativa social orientades a l‟objectiu que
estableix la llei: “garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans”. Les entitats de la
iniciativa social són un element clau en el foment del sistema de serveis socials.
ATESA la situació de greu crisi econòmica que s‟està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d‟ingressos familiars per fer front a la
cobertura de necessitats primàries, ha fet, d‟una banda, augmentar el nombre de
famílies que pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d‟altra, una
repercussió en el desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva
alimentació.
Les persones peticionàries de l‟ajut de menjador pateixen dificultats socials i
econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat
de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les
necessitats, molts d‟aquests alumnes reben ajudes socials directament de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, que es destinen a complementar els ajuts atorgats pel
Consell Comarcal al no poder assumir les famílies el cost del menjador escolar.
ATÈS que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d‟ensenyament, entre
les que s‟inclou l‟atorgament d‟ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l‟efecte i per
a cada curs escolar determina, el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que les transfereix a l‟administració comarcal.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb
escasses possibilitats de sortir de la situació d‟exclusió, és a dir, que els condemna
a la cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l‟èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Servei
de la Regidoria de Govern de Benestar Social.
VISTA la minuta de Conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l‟assignació d‟ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2016-2017.
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ATÈS que figura a l‟expedient documentació comptable conforme consta dotació
econòmica per cobrir les despeses del present conveni, al pressupost general de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet per l‟exercici 2016. Subordinant a l‟existència de crèdit
adequat i suficient les despeses que corresponguin a l‟exercici 2017, de conformitat
amb l‟art. 174 de la LRHL.
VIST l‟informe de l‟Assessora Jurídica de la Regidoria de Govern de Benestar
Social.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l‟art. 23 de les Bases d‟Execució del Pressupost de l‟exercici
corresponent.
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 minuta de Conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l‟assignació
d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2016-2017, del tenor literal següent:
“MANIFESTEN
I.

Que la situació de greu crisi econòmica que s‟està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d‟ingressos familiars per fer front a la
cobertura de necessitats primàries, ha fet, d‟una banda, augmentar el
nombre de famílies que pateixen aquesta situació de desavantatge social i,
d‟altra, una repercussió en el desenvolupament dels infants i la cobertura de
la seva alimentació.

II.

Que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria
d‟ensenyament, entre les que s‟inclou l‟atorgament d‟ajuts individuals de
menjador escolar per necessitats socioeconòmiques als alumnes de les
escoles sostingudes amb fons públics dels municipis de la comarca, que es
financen amb les assignacions que, a l‟efecte i per a cada curs escolar
determina, el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
que les transfereix a l‟administració comarcal.

III.

Que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet ostenta competències pròpies per a prestar
ajuts econòmics d‟urgència social per atendre a situacions de necessitat en
l‟àmbit de l‟alimentació dins dels serveis d‟atenció primària (art. 30.1 i 4 Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.).
La Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, article
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25.2.e), assigna als Ajuntaments la competència d‟avaluació de les
situacions de necessitat social i l‟atenció immediata a persones en situació o
risc d‟exclusió social.
La Llei 12/2007, d‟11 d‟octubre, de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d‟intervencions públiques que tenen com a
objectiu garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent
com a necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de
vida de cada persona. L‟esmentada Llei (art. 31.1.a) atorga als municipis la
competència per a estudiar i detectar les necessitats socials en el seu
territori i la de complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.
D‟altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, els Drets i les Oportunitats de
la Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la
responsabilitat del treball preventiu i l‟atenció de les situacions de risc. I
promulga el benestar personal i social de la infància i de la adolescència,
anteposant com a prioritari l‟interès general dels/les menors en tots els
àmbits de la vida, i no només en els àmbits de protecció i de la família.
IV.

Que el Consell Comarcal del Barcelonès, en el exercici de les competències
que li ha delegat el Departament d‟Ensenyament, ha aprovat la convocatòria
pública per a la concessió d‟ajuts individuals de menjador (les conegudes
com a beques de menjador) per al curs 2016-2017 per a alumnes amb
necessitats socioeconòmiques escolaritzats al segon cicle de l‟educació
infantil, primària i secundària obligatòria, en centres finançats amb fons
públics dels municipis de la comarca, incloent els de la Ciutat de
L‟Hospitalet.

V.

Que les persones peticionàries de l‟ajut de menjador pateixen dificultats
socials i econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna
la Generalitat de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i
cobrir totes les necessitats, molts d‟aquests alumnes reben ajudes socials
directament de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, que es destinen a
complementar els ajuts atorgats pel Consell Comarcal al no poder assumir
les famílies el cost del menjador escolar.

VI.

Atès que la col·laboració interadministrativa, que es vol establir mitjançant
aquest conveni, no és nova sinó que es va iniciar al curs 2014/2015 i es va
mantenir pel curs 2015/2016 amb la incorporació d‟una addenda, amb
l‟objectiu final de garantir la cobertura de les necessitats alimentàries
bàsiques dels nens i nenes del municipi.
En aquest sentit, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet té la voluntat d‟atendre totes
aquelles situacions d‟infants amb necessitat de quedar-se al menjador
escolar, i així garantir un àpat diari. A l‟efecte, inicialment preveu destinar per
al curs 2016-2017, un pressupost de 1.200.000 euros, que serviran per
complementar els ajuts atorgats pel Consell Comarcal i per atendre
situacions de necessitat social en els casos de peticionaris que no
compleixin els requisits fixats per ser beneficiaris de la beca
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Per tot l‟ anteriorment exposat i als efectes de coordinar l‟atorgament d‟ajuts
destinats al finançament dels costos del menjador escolar del infants de L‟Hospitalet
de Llobregat, les parts tenen la voluntat d‟establir el present conveni de
col·laboració i,

ACORDEN
PRIMER: OBJECTE.L‟objecte del present conveni de col·laboració és establir i/o renovar els
mecanismes de coordinació entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet de Llobregat, en l‟atorgament d‟ajuts per part de les administracions
comarcal i municipal, per cobrir els costos del servei de menjador d‟alumnes
escolaritzats al municipi durant el curs 2016/2017, amb l‟objectiu final de garantir la
cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques dels nens i nenes del municipi.
Els destinataris d‟aquests ajuts seran infants residents a L‟Hospitalet amb
necessitats socioeconòmiques, escolaritzats al segon cicle d‟educació infantil,
primària i secundària obligatòria en centres finançats amb fons públics del municipi.
SEGON: PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ.Les entitats signatàries manifesten la seva voluntat de vehicular l‟atorgament de tots
els ajuts als que fa referència aquest conveni, mitjançant el mecanisme de
sol·licitud d‟ajut individual de menjador per part de les famílies dels alumnes,
d‟acord amb els procediments i requisits que s‟han establert en les Bases que
regeixen la convocatòria d‟ajuts individuals de menjador pel curs 2016/2017
aprovades pel Consell Comarcal del Barcelonès.
En funció del grau de cobertura econòmica que el Consell Comarcal atorgui a
aquestes sol·licituds, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet quantificarà l‟import dels ajuts que
es finançaran amb càrrec a les dotacions municipals. En cas que els alumnes rebin
ajut de l‟administració comarcal que no cobreixi íntegrament el cost del servei de
menjador, l‟Ajuntament podrà complementar aquest ajut amb els imports que en
cada cas determini. En cas de sol·licitants que no puguin rebre l‟ajut comarcal,
l‟Ajuntament podrà atorgar-los una quantitat per finançar el servei de menjador
escolar. Aquesta quantitat podrà ser revisada a la baixa en el cas d‟incidències,
falta de documentació, etc... que els sol·licitants esmenin posteriorment i en
conseqüència els doni dret a l‟ajut del Consell Comarcal.
L‟import màxim per ajut individual que complementarà l‟Ajuntament de L‟Hospitalet
serà per la quantitat de 6,20€, coincidint amb el mòdul de la Generalitat de
Catalunya, o l‟import que per a determinats centres escolars hagi autoritzat com a
preu de menjador el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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TERCER: PROCEDIMENT DE COORDINACIÓ INTERADMINISTRATIVA PER A
L’ATORGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS MUNICIPALS.El Consell Comarcal del Barcelonès rebrà de les escoles de L‟Hospitalet totes les
sol·licituds d‟ajut individual de menjador que hagin estat formulades pels alumnes
del municipi i, un cop revisades i valorades, incorporarà al programa informàtic creat
a l‟efecte, la següent informació a la qual hi tindrà accés l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet:
1) Alumnes que no compleixen els requisits per rebre l‟ajut comarcal;
2) Alumnes que han d‟esmenar o completar les seves sol·licituds;
3) Alumnes que tenen assignat ajut garantit per part del Consell, assenyalant
en cada cas el grau de cobertura;
Juntament amb la informació referida a les beques comarcals, s‟assignaran els
ajuts a finançar amb els recursos municipals, determinant per a cada sol·licitant
l‟import d‟aquests ajuts, d‟acord amb els criteris establerts i comunicats prèviament
per l‟Ajuntament de L‟Hospitalet. Aquesta proposta podrà incloure ajuts
complementaris als atorgats pel Consell Comarcal per a alumnes que rebin
finançament parcial del cost de menjador per part de l‟administració comarcal, i
també ajuts per a alumnes que no rebin cap assignació per part del Consell.
Aquesta informació estarà disponible abans de l‟inici del curs escolar 2016/2017 i
contindrà les dades de les sol·licituds rebudes pel Consell Comarcal dins de termini.
Posteriorment, s‟aniran ampliant i actualitzant amb la incorporació de les peticions
rebudes fora de termini, segons el que s‟estableix a les Bases de la convocatòria.
Al llarg de tot el curs s‟anirà operant de manera coordinada entre ambdues
administracions pel que fa a les possibles ampliacions o actualitzacions de la relació
de sol·licitants, a les baixes d‟alumnes i a les modificacions de les condicions
socials dels peticionaris que comuniqui l‟Ajuntament i es regularitzarà periòdicament
(o a final de curs) en funció de l‟efectiva assistència de l‟alumne al menjador
escolar.
Cadascuna de les entitats signatàries designarà la persona o persones que hagin
d‟actuar com a interlocutor front l‟altra administració en tot allò que derivi de
l‟execució d‟aquest conveni. Així mateix, cada entitat determinarà els procediments i
protocols interns de funcionament i coordinació entre els seus departaments i
serveis als efectes del desenvolupament de totes les tasques i funcions que
corresponen a l‟entitat en el marc del conveni.
QUART: DOTACIONS DESTINADES ALS AJUTS PER COBRIR COSTOS DELS
MENJADORS ESCOLARS.Durant el curs 2016/2017, el Consell Comarcal del Barcelonès destinarà al
finançament dels ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles de
L‟Hospitalet de Llobregat, les dotacions que corresponguin de les assignacions que
a l‟efecte rebi del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En
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base als acords establerts amb l‟administració autonòmica, les Bases que regulen
la convocatòria d‟ajuts efectuada pel Consell Comarcal del Barcelonès contemplen
els supòsits en els que els alumnes tindran garantit el total o la meitat del cost del
servei de menjador, sense que pugui superar el preu màxim establert pel
Departament d‟Ensenyament.
Per la seva banda, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat preveu destinar la
quantitat d‟1.200.000 euros amb caràcter plurianual, per a l‟atorgament dels ajuts
complementaris que es financen amb recursos municipals, que es destinaran a
cobrir la part del cost del menjador que correspon a les famílies, més enllà de l‟ajut
comarcal rebut, o a ampliar el nombre de beneficiaris d‟ajut atenent a alumnes, les
sol·licituds dels quals no puguin ser ateses per falta d‟acreditació dels requisits
exigits.
L‟import màxim per ajut individual que complementarà l‟Ajuntament de L‟Hospitalet
serà per la quantitat de 6,20€, coincidint amb el mòdul de la Generalitat de
Catalunya ,o l‟import que per a determinats centres escolars hagi autoritzat com a
preu de menjador el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L‟aportació d‟ 1.200.000,00€ es desglossa de la forma següent:
 400.000 euros per l‟exercici 2016.
 800.000 euros per l‟exercici 2017.
Les aportacions relatives a l‟exercici 2017 restaran subordinades al crèdit de
l‟exercici, autoritzat en els pressupostos municipals.
CINQUÈ: GESTIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS FINANÇATS AMB RECURSOS
MUNICIPALS.El Consell Comarcal del Barcelonès s‟encarregarà de fer el pagament a les escoles
del municipi de l‟Hospitalet de Llobregat, tant dels ajuts que es financen amb càrrec
a les dotacions assignades per la Generalitat al Consell, com dels que es financen
amb recursos de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat. El Consell Comarcal
s‟encarregarà també de comunicar a les escoles, per tal que aquestes ho traslladin
a les famílies, la relació d‟alumnes beneficiaris de l‟ajut individual de menjador
atorgat pel Consell i de la corresponent quota de cobertura del cost del menjador,
dels possibles ajuts complementaris finançats per l‟Ajuntament i dels alumnes que,
malgrat no rebre ajut del Consell, siguin receptors de subvenció municipal. La resta
del cost del menjador haurà de ser aportat per les famílies, tret que l‟escola disposi
d‟altres fonts de finançament que pugui posar a disposició d‟aquestes.
El Consell farà el pagament a les escoles de la totalitat dels ajuts que corresponguin
als seus alumnes, simultàniament i amb independència de l‟origen del seu
finançament, d‟acord amb els calendaris establerts en les Bases reguladores de
l‟atorgament dels ajuts individuals de menjador pels alumnes del Barcelonès pel
curs 2016/2017, llevat del pagament dels ajuts complementaris finançats amb
recursos municipals, corresponent al tercer trimestre de curs, segons el que es
preveu a l‟acord setè d‟aquest conveni.
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Per tal de garantir l‟efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per atendre
puntualment els abonaments a les escoles del municipi dels ajuts complementaris
que es financen amb recursos municipals, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet transferirà al
Consell Comarcal del Barcelonès durant el curs 2016/2017 les següents quantitats:




400.000 euros al setembre de 2016 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al primer
trimestre del curs.
400.000 euros al febrer de 2017 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al segon
trimestre del curs.
La quantitat restant, fins al màxim de 400.000,- euros, al juliol de
2017 que es destinaran a atendre el pagament dels ajuts
complementaris corresponents al tercer trimestre de curs.

Durant la primera quinzena del mes de juliol de 2017, el Consell Comarcal
comunicarà a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet la relació final de tots els alumnes de les
escoles del municipi que hagin resultat beneficiaris d‟ajut per cobrir el cost del
menjador escolar, indicant en cada cas l‟ import i l‟origen de l‟ajut assignat a cada
alumne per a la totalitat del curs 2016/2017. Les escoles hauran aportat al Consell a
aquest efecte la corresponent documentació (nòmines justificatives) signada per les
famílies dels alumnes, que estarà a disposició de L‟Ajuntament de L‟Hospitalet en
tot moment.
SISÈ: COMISSIÓ DE SEGUIMENT.S‟establiran les relacions de coordinació necessàries entre ambdues
administracions, per al seguiment i bon funcionament de les actuacions incloses al
conveni.
Concretament, les parts acorden la constitució d‟una Comissió de Seguiment del
present conveni, composta pels membres següents:



Dos representants del Consell Comarcal del Barcelonès.
Dos representants de l‟Àrea de Benestar i Famílies de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet.

Aquesta Comissió es reunirà trimestralment de forma ordinària, i de forma
extraordinària, sempre que ho sol·liciti qualsevol de les parts, mantenint-se els
mecanismes de coordinació a nivell tècnic establerts des del curs 2014/2015.
SETÈ: JUSTIFICACIÓ.El Consell Comarcal del Barcelonès haurà de justificar l‟aplicació de la dotació
rebuda davant l‟àrea gestora i/o àrea territorial corresponent, mitjançant:


Presentació de documentació justificativa per trimestre vençut, en la que es
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faci constar un llistat nominatiu dels beneficiaris i els imports dels ajuts
concedits.
La justificació de l‟últim trimestre de curs, amb indicació del número total
d‟ajuts i l‟ import final adjudicat, es comunicarà dins de la primera quinzena
de juliol de 2017.


Certificació de la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès per per
trimestres, d‟acord amb els pagaments efectius de les aportacions
econòmiques municipals:
 La quantitat de 400.000€ transferits al setembre de 2016, s‟hauran de
justificar mitjançant certificació d‟intervenció abans del 31 de gener de
l‟exercici 2017.


La quantitat de 400.000€ transferits a la primera quinzena de febrer de
2017, s‟hauran de justificar mitjançant certificació d‟intervenció abans de
la primera quinzena de maig de l‟exercici 2017.



La quantitat restant, fins als 400.000,- €, serà transferida abans de
finalitzar el mes de juliol de 2017, una vegada el CCB hagi presentat la
justificació de l‟últim trimestre. El Consell Comarcal abonarà a les
escoles els imports que corresponguin durant el mes de setembre de
2017, un cop rebuda l‟aportació econòmica municipal

L‟Ajuntament de L‟Hospitalet abonarà les quantitats acordades prèvia presentació
de la seva justificació per part del Consell Comarcal del Barcelonès.
VUITÈ: VIGÈNCIA.Aquest Conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins al 30 de
setembre de 2017.
Les entitats signatàries, per mutu acord explícit, podran prorrogar la vigència
d‟aquest conveni, mitjançant l‟aprovació de les corresponents addendes per a
posteriors cursos escolars. En les addendes corresponents s‟incorporaran els
ajustos escaients i es quantificarà la quantitat que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet hagi
de destinar als ajuts complementaris als que fa referència aquest conveni.
NOVÈ: MODIFICACIÓ.El present Conveni es podrà modificar en qualsevol moment per acord exprés per
escrit d‟ambdues parts, introduint les modificacions que considerin escaients. En
cas de variació de les dotacions que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet destini al
finançament dels ajuts complementaris, la modificació corresponent es formalitzarà
com a addenda al present conveni.
DESÈ: CAUSES D’EXTINCIÓ.El present conveni s‟extingirà per les causes legalment establertes i, en especial,
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per l‟incompliment per part de qualsevol dels compromisos que s‟estableixen als
diferents acords d‟aquest conveni.
Tanmateix s‟extingirà per a qualsevol de les següents causes:
 Per mutu acord de les parts signatàries, amb un preavís de dos mesos
d‟antelació.
 Per la finalització del termini establert de duració o de la pròrroga.
 Per incompliment d‟algunes de les obligacions concretes per ambdues parts.
 Per impossibilitat sobrevinguda de realitzar l‟objecte del conveni.
 Per denúncia d‟una de les parts feta amb un mínim de dos mesos
d‟antelació, sense perjudici de finalitzar els encàrrecs iniciats.
L‟incompliment per una de les parts de les obligacions establertes en aquest
conveni, facultarà a l‟altra part a exigir el compliment efectiu i , en el cas que no es
produeixi, la seva resolució.
ONZÈ: RESOLUCIO DE CONFLICTES.Per resoldre qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o execució del
present conveni, les parts prèviament les presentaran en la comissió de seguiment
per la seva resolució. I pel cas que no s‟arribi a cap acord, es sotmetran als
Tribunals o Jutjats de l‟ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.
DOTZÈ: PROTECCIÓ
CONFIDENCIALITAT.-

DE

DADES

DE

CARÀCTER

PERSONAL

I

Les dades de caràcter personal que tinguin tractament en relació a l‟objecte
d‟aquest conveni són propietat del Consell Comarcal del Barcelonès i resten
inscrites en el fitxer denominat “Ajuts Individuals de Menjador” en el Registre de
Protecció de Dades de Catalunya.
El Consell Comarcal del Barcelonès aportarà les dades i accessos oportuns a
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet pel desenvolupament de les gestions encomanades en
aquest conveni. L‟accés a les dades s‟efectuarà mitjançant el programa informàtic
habilitat a l‟efecte.
L‟Ajuntament de L‟Hospitalet adoptarà els mecanismes adients per aplicar la
normativa de protecció de dades de caràcter personal en les trameses d‟informació
que efectuï al CCB en el marc d‟aquest conveni.
Tanmateix, ambdues parts es comprometen a tractar les dades personals d‟acord
amb l‟establert en la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades i el
Reglament de desenvolupament aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, i de conformitat amb la informació facilitada a l‟Autoritat Catalana de
Protecció de dades en la declaració i inscripció del fitxer denominat “Ajuts
Individuals de Menjador” en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya per
part del Consell Comarcal del Barcelonès.
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present
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document per duplicat, en el lloc i data indicats a l‟inici.”
SEGON.- APROVAR una despesa per l‟exercici 2016 de 400.000,00.-€, amb càrrec
a l‟aplicació pressupostaria núm. 16.04.2311.489.01.07 segons document
comptable RC núm. 160034138 de data 08/07/2016 emès per la Intervenció
General, i CONDICIONAR les aportacions de l‟exercici 2017 al compliment del
pacte del conveni referent a la forma de justificació de l‟aportació atorgada per
l‟Ajuntament durant l‟exercici 2016, i SUBORDINAR a l‟existència de crèdit adequat
i suficient dotat en els pressupostos municipals per l‟exercici 2017.
TERCER.- FACULTAR al senyor Jesús Husillos Gutiérrez, Regidor de Govern de
Benestar Social, per a la signatura de tots els documents que se‟n derivin.
QUART.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, a la
Cap de Servei de la Regidoria de Govern de Benestar Social, a la cap de Secció de
serveis socials, a la Secció de Gestió Econòmica i Administració i a la Intervenció
General.
ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.D.R.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05-EUROS. – EXP.
SA 23/16 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:

VIST que mitjançant Resolució núm. 1958/2016, de 16 de març, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. F. D. R. C., amb DNI-46485898T i
domicili al carrer Naranjos, núm. 85, 2n 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
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diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 27 i 29 d‟abril 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 3 de juny de 2016.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia al Sr. F. D. R. C. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació d‟al.legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. F. D. R. C., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
VISTA la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 27.06.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 28.06.2016
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 27.06.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s‟hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‟unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. F. D. R. C., amb DNI-46485898T i domicili al
carrer Naranjos, núm. 85, 2n 1a de l‟Hospitalet , autor de l‟esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. F. D. R. C., amb DNI-46485898T i domicili al carrer
Naranjos, núm. 85, 2n 1a de l‟Hospitalet, responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:
a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
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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, el Sr. F. D. R. C., amb DNI46485898T i domicili al carrer Naranjos, núm. 85, 2n 1a de l‟Hospitalet en aplicació
de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.

QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. S.C.S PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05-EUROS. – EXP.
SA 51/16 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:
VIST que mitjançant Resolució núm. 2294/2016, de 30 de març, es va incoar el
present procediment sancionador contra la Sra. S. C. S., amb NIE X-5586647-Q i
domicili a la Gran via de les Corts Catalanes, núm. 1, bloc G 5è 4 de l‟Hospitalet,
per una infracció molt greu contra 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 14 i 18 d‟abril de 2016,
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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 3 de juny de 2016.
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia a la Sra. S. C. S. 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. C. S., dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 27.06.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 28.06.2016
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 27.06.2016 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. S. C. S., amb NIE X-5586647-Q i domicili a la
Gran via de les Corts Catalanes, núm. 1, bloc G 5è 4 de l‟Hospitalet autora de
l‟esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. S. C. S., amb NIE X-5586647-Q i domicili a la Gran
via de les Corts Catalanes, núm. 1, bloc G 5è 4 de l‟Hospitalet, responsable de la
comissió de les infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb
la quantitat següent:
a)Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
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► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, a la Sra. S. C. S., amb NIE X5586647-Q i domicili a la Gran via de les Corts Catalanes, núm. 1, bloc G 5è 4 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 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. W.R.C.P. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 400
EUROS. (EXP. SA 46/16 AM.).
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:
VIST que mitjançant Resolució núm. 2818/2016, de 18 d‟abril, es va incoar el
present procediment sancionador; l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van
ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 3 i 4 de
maig de 2016; raó per la qual van ser notificats mitjançant publicació al BOE del dia
31 de maig de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat en el termini atorgat a tal efecte.
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VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 23.06.2016
la qual s‟ajusta a la legalitat vigent.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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 de resolució de data 23.06.2016 presentada per
la Instructora del procediment en data i en conseqüència declarar provats els fets
que s‟hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. W. R. C. P., amb NIE X9219236P i domicili al carrer Av.
Isabel la Catòlica, núm. 39 entresol 1a de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció
que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El
que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica com
a GREU, i es proposa una sanció inicial de 400,00.- euros (art. 11 de la Llei
10/1999).
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, al Sr. W. R. C. P., amb
NIE X9219236P i domicili al carrer Av. Isabel la Catòlica, núm. 39 entresol 1a de
l‟Hospitalet, en aplicació de l‟art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en
relació amb l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. E.C.P.A. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 400
EUROS. (EXP. SA 47/16 AM.).
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
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Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 2819/2016, de 18 d‟abril, es va incoar el
present procediment sancionador; l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van
ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 3 i 4 de
maig de 2016; raó per la qual van ser notificats mitjançant publicació al BOE del dia
31 de maig de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat en el termini atorgat a tal efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 23.06.2016
la qual s‟ajusta a la legalitat vigent.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
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 de resolució de data 23.06.2016 presentada per
la Instructora del procediment en data i en conseqüència declarar provats els fets
que s‟hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. E. C. P. A., amb NIE Y-0215319-F i domicili al carrer
Av. Isabel la Catòlica, núm. 39 entresol 1a de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció
que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El
que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica com
a GREU, i es proposa una sanció inicial de 400,00.- euros (art. 11 de la Llei
10/1999).
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, al Sr. E. C. P. A., amb NIE
Y-0215319-F i domicili a l‟Av. Isabel la Catòlica, núm. 39, entl. 1a de l‟Hospitalet, en
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aplicació de l‟art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l‟art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. H.F.R.P. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 70/16 VR. ).
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:

VIST que mitjançant Resolució núm. 4087/2016, de 20 de maig, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. H. F. R. P., amb DOI X-8854206-B i
domicili al carrer Mas, núm. 41, entl. 3a 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
notificació a l‟ imputat el dia 13 de juny de 2016, com així consta a la corresponent
diligència de notificació.
ATÈS que a l‟ esmentada resolució s‟advertia a l‟ imputat 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.
ATÈS que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‟ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 05.07.2016
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VIST l „ informe de l‟ Assessora Jurídica de data 06.07.2016
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 05.07.2016 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 al Sr. H. F. R. P., amb DOI X-8854206-B i domicili al
carrer Mas, núm. 41, entl. 3a de l‟Hospitalet , autor de l‟ esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. H. F. R. P., amb DOI X-8854206-B i domicili al carrer
Mas, núm. 41, entl. 3a, responsable de la comissió de les infraccions que es
descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat següent:
a)Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. H. F. R. P., en aplicació
de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 20.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
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RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
21/6/2016 A 18/7/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5199 AL 6114.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l‟alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d‟alcaldia i regidors de govern en l‟exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 5199 de data 21 de juny al núm. 6114 de data 18 juliol de
2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 21.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 25 AL NÚM. 28 DEL 28 DE
JUNY I DEL 5, 12 I 19 DE JULIOL 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 25, 26, 27 i 28 de 28 de juny i de
5, 12, 19 de juliol de 2016, respectivament.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

CIUTADANS
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En relació amb la moció presentada pel grup polític municial de Ciutadans,
número 21, es produeixen les intervencions següents:

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

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Alcaldesa, en el Pleno celebrado el 22 de diciembre de 2015, se aprobó, por
unanimidad, es decir, con el voto favorable o positivo de la totalidad de los
concejales de este Ayuntamiento, la moción para mejorar la transparencia en su
vertiente de control y fiscalización del gobierno y la gestión municipal. Esta moción
pretendía como l‟única finalidad mejorar los mecanismos de control de la acción del
gobierno y con ello la transparencia. Pretendía facilitar el acceso de los concejales
de este Ayuntamiento, a los departamentos y servicios de esta Corporación, para
examinar los expedientes en trámite y los conclusos, sin necesidad de
intermediación o control del responsable político del àrea de gobierno concreto. La
moción instaba al órgano competente a que designase una comisión de estudio que
debía elevar el anteproyecto de modificación del Reglamento Orgánico del Pleno,
en el plazo máximo de 3 meses, ese anteproyecto debería haber llegado al Pleno
de este Ayuntamiento como mucho en el mes de abril de 2016 y no ha llegado.
Permítanme resaltar que es pacífica y unánime la posición doctrinal de que el
gobierno municipal ha de cumplir las mociones aprobadas por el Pleno, siempre
que sean válidas y eficaces, y desde el mismo momento en que se adoptan, con un
matiz esencial, siempre que ese acuerdo sea competencia del Pleno. La moción
contiene las referencias legales y normativas que dotan de contenido la parte
resolutiva de la misma, es decir, no deja la menor duda, lugar a duda, de que el
Pleno de Ayuntamiento es el competente para la aprobación y, en su caso,
modificación del Reglamento Orgánico del Pleno. A fecha de hoy, ni la AlcaldíaPresidencia, ni la Junta de Gobierno Local, ni los tenientes de alcalde o los
concejales con competencias delegadas, ha procedido al inicio del expediente de
modificación del artículo 11 del Reglamento Orgánico del Pleno de este
Ayuntamiento, en los términos y plazos establecidos en el acuerdo de 22 de
diciembre.
Habiendo solicitado en sendas preguntas efectuadas por este grupo municipal, en
los Plenos de abril y mayo, la disponibilidad del gobierno municipal de proceder a
dar cumplida cuenta al acuerdo 22 de diciembre, y habiendo recibido como única
contestación la absurda respuesta, y permítanme esta calificación, atendido lo
referido en la parte expositiva de la moción que se presenta, decía la respuesta:
“Estudiada la propuesta realizada por el Pleno, esta no se corresponde con la
finalidad del artículo 11 del Reglamento Orgánico del Pleno, que es garantizar el
derecho a la información, pero no la de establecer forma o protocolos concretos y
detallados de ésta.” Esta respuesta parece ignorar que el contenido del artículo del
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Reglamento Orgánico del Pleno lo establece, en el marco de la legalidad vigente y
de las competencias que tiene atribuidas el propio Pleno y no existe cortapisa legal
alguna para que, si este pleno lo estima oportuno, se establezcan los protocolos,
especificaciones y detalles que el Pleno crea convenientes en la norma que ha de
regir el funcionamiento del mismo.

Los conceptos de transparencia y regeneración son algo más que meras
referencias léxicas sin contenido, es decir, algo más que meras palabras vacías.
Supongo que en el acto que celebró el partido del equipo de gobierno el pasado 22
de julio en esta ciudad, y que bajo el título de “Regeneración democrática: nuevas
formas de hacer política”, trataron en profundidad y dotaron de contenido estos
conceptos tan importantes. Pero creo que es más sencillo, bastan las palabras del
periodista D. A., al referirse a la transparencia de los poderes públicos, que dice
textualmente: “es muy simple: es apertura, es decir la verdad, decirla tal y como
realmente es. Se trata de asegurar que el poder actúa en nuestro nombre y es
responsable, y está dispuesto a rendir cuentas”.

Por todo ello es por lo que en la moción que presenta nuestro grupo municipal, se
acuerda dar cumplimiento al acuerdo del Pleno que se celebró el 22 de diciembre
de 2015, y en el que se aprobó por unanimidad, y recuerdo otra vez, con el voto
favorable de todos los concejales, la moción para mejorar la transparencia en su
vertiente de control y fiscalización del gobierno, es decir, la modificación del artículo
11 del Reglamento Orgánico del Pleno. Y en la moción lo que se propone también
es nombrar una comisión de estudio que eleve una propuesta de anteproyecto a
este Pleno, en el plazo máximo de 3 meses. Atendiendo al brocardo latino: "venire
contra factum proprium non valet", es decir, nadie puede ir contra sus propios actos,
y que es uno de los principios generales de nuestro derecho, es decir, la
inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad,
esperamos que esta moción sea compartida y aprobada por todos los grupos
municipales. 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.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
El artículo 62.2 del ROAS no atribuye el derecho de participación, ni a los
portavoces, ni a los miembros de los grupos municipales, sino que apela al “uti
singuli”, el derecho individual de cada concejal, cito textualmente: “dicha comisión
estará integrada por miembros de la Corporación.” Su propuesta de la composición
veta la participación de los concejales no adscritos, con lo que no es acorde a Ley,
porque está vulnerando uno de los derechos más básicos e inherentes a la
condición de concejal.
Además, el 62.2 del ROAS, habla también de la integración a la comisión de
personal técnico, tampoco está reflejado en su propuesta y tal vez serían
necesarios, no, no apunte hacia la Secretaria, porque la Secretaria hace de
Secretaria, necesitamos un técnico para el desarrollo del contenido.
El cuarto acuerdo deberían, creo que deberían ampliar el plazo, porque tres meses
tras la aprobación de esta moción, es completamente insuficiente, tenemos agosto
de por medio y ustedes mismos proponen que la primera convocatoria sea la
segunda semana de septiembre, con lo que en realidad dan de plazo únicamente
un mes y medio.
Más allá de la incongruencia de las fechas y la vulneración de nuestros derechos, el
Pleno no tiene la potestad de constituir una comisión, por lo que votaré a favor del
primer acuerdo y en contra del resto. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor del primer acuerdo y en contra del resto.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, set mesos després tornem a votar favorablement a millorar la transparència
en la seva vessant de control i fiscalització del govern i la gestió municipal. Set
mesos després, en el present Ple de juliol, els grups de l‟oposició tornem a
presentar diverses mocions aprovades el passat Ple de desembre, i no
desenvolupades pel govern del PSC. Set mesos després, des de la CUP-PA
seguim apostant fermament per la transparència total de tota la informació i
documentació que disposa aquesta administració. Votarem a favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del grup municipal de Convergència creiem que..., votarem a favor de la
moció, però hi ha una cosa que ens preocupa, i ens preocupa perquè tornar a votar
una moció que hem presentat, significa que en algun moment del procés ens estem
equivocant i no ho estem fent prou bé, segurament és una tasca de tots, però en
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aquest cas, el donar compliment de les mocions és de l‟equip de govern. Jo moltes
vegades sé que la feina, la feina a fer, per la complexitat que té, segurament, portar
a terme les mocions que s‟aproven, és molt fàcil llegir acords i segurament és molt
complicat portar-los a terme.
Jo al menys faig aquest exercici, aquesta reflexió de veure-ho, però el que ens
agradaria moltes vegades és que, per part de l‟equip de govern, en el moment que
hi hagués alguna inconveniència, és a dir, encara que en alguna moció pactéssim
que al cap de tres o quatre mesos es portes a terme i no es pogués portar a terme
per aquestes complexitats, hi hagués la transparència, per part de l‟equip de
govern, per dir, escolteu, en això passa això, estem en aquesta situació, necessitem
temps per fer això, i que tots fóssim coneixedors una mica del que s‟està fent.
Perquè si no, el que passarà, el que veig que està passant, perquè en aquest Ple ja
ha passat, és que tornarem a presentar les mateixes mocions que hem presentat i
això, a mi particularment, no m‟agrada perquè és, en certa manera, caure en
l‟absurd, però clar, si vam votar per fer una cosa, entenc que hi hagi grups, com en
aquest cas, el grup de Ciutadans, que entengui el seu dret a reclamar allò que es va
votar favorablement, en aquest cas per tothom.
Jo, per tant, el que demanaria a l‟equip de govern és això, una reflexió en el sentit
de dir, en aquelles coses que no es pugui donar un compliment ràpid o en funció del
que s‟ha acordat, que es doni una resposta a tots els grups de l‟oposició, per dir,
estem en aquest punt, aquest punt està encallat per això, necessitem dos mesos
més per fer això, això i això, i tots serem coneixedors de en quin moment oportú
està la moció que es va aprovar.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bueno, nos encontramos una vez más, una moción aprobada en el Pleno y que
vuelve de nuevo a someterse a aprobación. Es preocupante la incapacidad o
dejadez del gobierno municipal para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados o
desarrollarlos satisfactoriamente. En este caso además, fue votada por unanimidad,
aprobada por todos los concejales de este Pleno, ya han pasado siete meses y
volvemos a tener aquí la misma moción, no es ni la primera, ni será la última, que
volveremos a ver pasar por aquí, porque se incumple o no se desarrolla lo acordado
y creo que merece una reflexión.
Así que, bueno, me voy a reiterar de nuevo a lo que expusimos hace siete meses,
una de las funciones principales de los grupos de la oposición, aparte de la
representación de la voluntad ciudadana, es el control, el seguimiento y la
fiscalización de la acción de gobierno. Desde Esquerra creemos que cualquier
iniciativa que vaya en la línea de facilitar y simplificar todo el trabajo que desde los
grupos de la oposición, podamos hacer, consultando expedientes o accediendo a
toda la información que esté disponible, es buena, y vamos a apoyarlo siempre.
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Así que nuestro grupo vota, una vez más, a favor de esta moción, esperamos que
no sea necesario tener que volver a posicionarnos, sobretodo en este mismo
acuerdo una tercera vez, y se inicie de una vez, lo que todos los grupos venimos ya
reclamando desde hace un año, que es la revisión del Reglamento de organización
municipal, para mejorar el funcionamiento de esta institución. Desde Esquerra
volvemos a reclamar, como ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, que se
ponga en marcha un proceso para elaborar un nuevo Reglamento de organización
municipal, así como el Reglamento de participación ciudadana que presentamos
desde Esquerra el Pleno pasado y que se aprobó también, y que llevamos meses
reclamando para seguir trabajando en mejorar la transparencia y la participación en
este Ayuntamiento. Muchas gracias.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bien, nosotros volveremos otra vez también a votar afirmativamente, también
mostrar nuestra extrañeza por una moción que fue votada por unanimidad y que
como decía el compañero del grupo de Convergencia, pues no se haya comenzado
a desarrollar. Entendemos las dificultades que en algunas mociones puedan haber
por tiempo y por acumulación de trabajo, para desarrollarlas, pero lo que no
entendemos es que no se haya hecho absolutamente nada, ni haya visos de poner
en marcha. Por tanto, pues bueno, sin reiterar los argumentos que ya dimos en su
momento, pues votamos a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosotros lamentamos que haya mociones aprobadas que tengan que volver una
y otra vez al Pleno municipal para volver a ser aprobadas y que no se cumplan. Por
ello, volvemos, tal y como hicimos en el Pleno de diciembre, volvemos a defender la
máxima transparencia en las instituciones, el derecho de la ciudadanía a obtener
toda la información de la gestión de las mismas y de sus representantes, es
fundamental, fomentar la participación es esencial para hacer las administraciones
mucho más transparentes, pero las limitaciones en los tiempos y en las formas
repercuten negativamente en el ejercicio de ese derecho a la información. Por lo
tanto, votaremos, volveremos a votar a favor de esta moción.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Votaremos favorablemente.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs no sé si el Sr. Ruiz..., no? Doncs quedaria aprovada íntegrament la
moció i passaríem al grup d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 21; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 22.- PER DONAR COMPLIMENT A L’ACORD DEL PLE DE
DESEMBRE, CELEBRAT EN DATA 22/12/2015, QUE VA APROVAR PER
UNANIMITAT, LA MOCIÓ PER MILLORAR LA TRANSPARENCIA EN LA SEVA
VESSANT DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DEL GOVERN I LA GESTIÓ
MUNICIPAL.
VISTO que el Artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local (En adelante LBRL), establece en su punto primero que: “El
Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima
representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal”; derivándose de
ello que los concejales del pleno, cuando presentan “mociones”, ejercen su derecho
fundamental al ejercicio del cargo representativo para el que han sido elegidos por
los vecinos (art. 23.2 CE).
VISTO que en el pasado Pleno de diciembre, celebrado en fecha 22/12/2015, se
aprobó por unanimidad, es decir, con el voto positivo de la totalidad de los
Concejales de este Ayuntamiento, la moción para mejorar la transparencia en su
vertiente de control y fiscalización del gobierno y la gestión municipal. Esta moción,
establecía en su parte resolutiva:
“PRIMERO: ACORDAR la modificación del artículo 11 del Reglamento Orgánico del
Pleno del Ayuntamiento, en el sentido de establecer el acceso sin restricciones, de
los Concejales de este Ayuntamiento, a los Departamentos y Servicios de esta
Corporación, para examinar los expedientes en trámite y los conclusos. Sin
necesidad de la intermediación y/o control del responsable político del Área de
gobierno concreto. El funcionario público responsable del Departamento o Servicio
al que se dirija el Concejal solicitando información, levantará acta de la personación
y la documentación examinada así como de las copias, en su caso, realizadas.
SEGUNDO.- INSTAR al órgano competente para que designe una comisión de
estudio encargada de redactar el texto del anteproyecto de modificación del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento. La Comisión elevará, para su
aprobación inicial, la propuesta del anteproyecto en el plazo máximo de 3 meses
desde la aprobación de esta moción”.
ATENDIDO que, a fecha de hoy, ni la Alcaldía-Presidencia ni La Junta de Gobierno
Local ha procedido al inicio del expediente de modificación del artículo 11 del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento, en los términos y plazos
establecidos en el Acuerdo aprobado, de forma unánime, por el Plenario de este
Ayuntamiento en fecha 22/12/2015.
ATENDIDO que es pacífica y unánime la posición doctrinal de que el Gobierno
municipal ha de cumplir las mociones aprobadas por el Pleno; siempre que sean
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válidas y eficaces y desde el mismo momento en que se adoptan. “Con un matiz
esencial, siempre que ese acuerdo sea competencia del pleno. Si lo aprobado es
competencia del alcalde o de la Junta de Gobierno, no será más que un
posicionamiento político que no hay que ejecutar ya que no es competencia del
Pleno, por lo que ni tiene verdadera naturaleza jurídica ni ejecutiva”.
VISTO que el artículo 123 de la LBRL establece las competencias atribuidas al
Pleno del ayuntamiento, y que en su punto 1.c), concreta:
“La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Tendrán
en todo caso naturaleza orgánica:
La regulación del Pleno…”
El propio artículo 123, en su punto 3, excluye de las competencias delegables, entre
otras, las descritas en el apartado 1.c).
Por lo que se ha de concluir que el Pleno del Ayuntamiento es el órgano
competente para la aprobación y/o modificación del Reglamento Orgánico del
Pleno. Y que, en su calidad de máximo órgano representativo de la ciudadanía de
esta Ciudad, exige y adopta las medidas para el cabal cumplimiento de aquellos
acuerdos adoptados en el ámbito de su estricta competencia.
VISTOS los artículos: 49 de la LBRL y 178 del Texto refundido de la Ley municipal y
de régimen local de Cataluña, D. Leg. 2/2003, de 28 de abril (en adelante TRLMC);
en los que se establece el procedimiento de aprobación de Ordenanzas y
Reglamentos municipales.
VISTOS los artículos 62 y 63 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales (en
adelante ROAS), en los que se establece:
“Artículo 62 Formación del anteproyecto
1. Acordada la formación o modificación de una ordenanza, se designará una
comisión de estudio encargada de redactar el texto del anteproyecto de la norma.
2. Dicha comisión estará integrada por miembros de la corporación y personal
técnico, propio o ajeno a ésta, bajo la presidencia de uno de aquéllos. La comisión
podrá proponer que se encomienden a dicho fin estudios, informes o dictámenes a
profesionales ajenos a la entidad.
3. La corporación podrá solicitar al consejo comarcal al que pertenezca, a la
diputación o a la Administración de la Generalidad en la función de asistencia a las
entidades locales la elaboración del texto del anteproyecto de la ordenanza, y la
colaboración técnica necesaria hasta su aprobación definitiva, que deberán
prestarse siempre que se justifique su necesidad.
Artículo 63 Aprobación inicial, información pública y audiencia
1. Corresponde al pleno de la corporación aprobar inicialmente el anteproyecto de
ordenanza.
2. El acuerdo de aprobación, junto con el proyecto de la norma, se someterán a
información pública mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de la
provincia, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en uno de los medios de
comunicación escrita diaria y en el tablón de anuncios de la corporación, por el
plazo mínimo de treinta días, para la formulación de reclamaciones y alegaciones”.
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ATENDIDO que, habiendo solicitado, en sendas preguntas efectuadas por este
Grupo municipal en los Plenos de abril y mayo; la disponibilidad del Gobierno
municipal de proceder a dar cumplida cuenta del Acuerdo de este plenario de fecha
22/12/2015, de continua referencia, que recordamos fue aprobado por unanimidad;
y habiendo recibido como contestación la absurda respuesta, atendido lo referido
en la parte expositiva de esta moción, de que: “ Estudiada la proposta realitzada pel
Ple, aquesta no es correspon amb la finalitat de l‟article 11 del Reglament Orgànic
del Ple, que és garantir el dret a la informació, però no és la d‟establir la forma i
protocols concrets i detallats d‟aquesta…“.
Esta respuesta parece ignorar que el contenido del articulado del Reglamento
Orgánico del Pleno lo establece, en el marco de la legalidad vigente y de las
competencias que tiene atribuidas, el propio Pleno; no existe cortapisa legal alguna
para que, si este pleno lo estima oportuno, se establezcan los protocolos y
especificaciones y detalles que el Pleno crea convenientes en la norma que ha de
regir el funcionamiento del mismo.
VISTAS la LBRL, el TRLMC, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno de Catalunya.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de
la Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet 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.- DAR CUMPLIMIENTO al acuerdo de este Pleno, celebrado en
sesión de fecha 22/12/2015, y en el que se aprobó por unanimidad, es decir,
con el voto positivo de la totalidad de los Concejales de este Ayuntamiento, la
moción para mejorar la transparencia en su vertiente de control y fiscalización
del gobierno y la gestión municipal.
b) Ha estat aprovat el punt SEGUNDO 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
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Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots en
contra 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:
SEGUNDO.- DESIGNAR, de conformidad con el artículo 62 del ROAS, una
Comisión de estudio encargada de redactar el texto del anteproyecto de
modificación del artículo 11 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento, en el sentido recogido en el Acuerdo del Pleno de fecha
22/12/2015, citado en punto anterior.
De conformidad con el artículo 62.2 del ROAS, la Comisión estará formada por:
-Los portavoces de los Grupos municipales del Consistorio. Previa
comunicación a la Presidencia de la Comisión, el portavoz podrá ser sustituido
por cualquier Concejal del mismo Grupo municipal.
- La Secretaría General del Pleno de este Ayuntamiento o técnico en quien
delegue. La delegación será comunicada a la Presidencia de la Comisión de
estudio.
El régimen de funcionamiento de la Comisión de estudio, en todo aquello que
no esté recogido en el presente Acuerdo, se regirá por lo establecido en los
artículos del 22 al 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
c) Ha estat aprovat el punt TERCERO 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; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots en
contra 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.- La Secretaría General del Pleno de este Ayuntamiento, o técnico
en quien delegue, ejercerá las funciones de Secretaría de la Comisión de
estudio.
La Secretaría de la Comisión convocará a sus miembros dentro de la segunda
semana del mes de septiembre de 2016; fecha en que se constituirá la
Comisión y procederá a elegir a su Presidente. En dicha sesión se establecerá
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el calendario de trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo
Cuarto de esta moción.
d) Ha estat aprovat el punt CUARTO 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; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots en
contra 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:
CUARTO.- La Comisión elevará, para su aprobación inicial, la propuesta del
anteproyecto en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta
moción.
e) Ha estat aprovat el punt QUINTO 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; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots en
contra 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:
QUINTO.- TRASLADAR la presente moción a los Grupos Municipales del
Consistorio y a la Secretaría General del Pleno de este Ayuntamiento.
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.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 23,
24 i 25, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, primero defenderemos, presentaré yo la moción de la calle Rodés y después
Julia presentará las dos restantes.
A ver, sobre los bancos de la calle…, la moción, digamos, que reclama unos
bancos en la calle Rodés, puede parecer una moción menor, pero no lo es, no lo es
por el periplo, digamos, de estos vecinos, desde el mes de noviembre del 2015, que
llevan reclamando unos bancos, cuando se produce, digamos, la remodelación del
parque de “La Serp”, de la Serpiente y la Tortuga, y estos vecinos, unas señoras
mayores concretamente, se empoderan y como perciben que les han quitado unos
bancos a los que ellos estaban habituados, presentan una instancia en el
Ayuntamiento reclamando justamente esos bancos que ellos han hecho suyos
desde muchísimo tiempo atrás.
Entonces, se produce todo un periplo de situaciones que tienen que vivir estas
personas y que es sorprendente, porque llevan desde noviembre del 2015
reclamando unos bancos, y en si puede ser un hecho meramente muy simple, y sin
embargo que unos vecinos estén reclamando unos bancos desde hace casi un año,
la verdad es que resulta bastante incoherente por parte de la regidoría del distrito,
del departamento de Urbanismo y demás, sobre todo porque no se le ha dado una
respuesta clara. Primero que si ha habido un error y los han instalado en otro sitio,
después que si han tenido que hacer la compra y todavía no está.
Pero estas personas, y a mí me lo han dicho textualmente, sienten una tomadura
de pelo, o sea, se sienten realmente ofendidos ante esta circunstancia. Nosotros lo
que queremos remarcar aquí, es precisamente que las personas que hacen una
reclamación estén absolutamente informadas de la cuestión, si se pueden poner los
bancos, se ponen, si no se pueden poner los bancos, el por qué, y tenerlos
informados, porque es muy importante que la ciudadanía sobre todo esté informada
de todos los procesos que ellos están reclamando, porque son los vecinos los que
hacen uso del espacio público y también tienen muchas cosas a decir.
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Por lo tanto, yo pido al Consistorio que pongan esos bancos y que informen, por
favor, a las personas que han hecho esta reclamación.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, presentaré primer la moció del programari lliure. Les tecnologies de la
informació i les comunicacions són un element fonamental en l‟economia i el
progrés la societat. Per fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui
emprar de manera universal, en la seva llengua, i sense cap discriminació de tipus
social, econòmic o de qualsevol altra mena. L‟Ajuntament s‟ha de comprometre a
defensar el dret d‟accés a la societat de la informació dels veïns i veïnes de
L‟Hospitalet, així com implicar-se en l‟alfabetització digital i ajudar a superar la
fractura digital.
Cada vegada més, la comunicació entre l‟administració i la ciutadania es fa per via
telemàtica, esdevenint així molt més àgil i eficient. Sovint, però, quan els ciutadans
necessitem comunicar-nos amb l‟administració, ens veiem obligats a fer servir un
tipus d‟ordinador o un programari concret de caire privatiu. L‟accés al programari,
un dels pilars de les TIC, es veu restringit per polítiques diverses en forma de
contractes, llicències o patents, que en limiten l‟ús i descriminen un sectors de la
població, dificultant-los o barrant-los l‟accés a les TIC, en condicions legals i amb
garantia de qualitat.
Davant d‟això, existeix una alternativa que és el programari lliure, programari lliure
que defensa la llibertat d‟ús universal d‟aquest programari per a qualsevol propòsit,
la llibertat d‟estudiar cóm funciona el programa, la llibertat de redistribuir-lo
lliurament i la llibertat de millorar el programa i modificar-lo segons les pròpies
necessitats, fent públiques aquestes millores perquè la comunitat se‟n pugui
beneficiar. L‟adopció de tecnologies lliures presenta nombroses avantatges com ara
són: la sobirania tecnològica, la creació d‟ocupació, la transparència, l‟adaptabilitat,
l‟accessibilitat i la creació de comunitat.
Durant els últims mesos hem mantingut diverses reunions amb el departament
Informàtic de l‟Ajuntament i hem vist com els treballadors i treballadores fan molt
bona feina en aquest sentit, tenint en compte que la implantació del programari
lliure, amb els recursos del que disposen ara mateix, i a pesar d‟una manca de
directriu clara, per part del govern, en aquest sentit. Som conscients que una
administració com la de l‟Hospitalet no pot canviar la seva infraestructura
tecnològica d‟un dia per l‟altre, però cal una voluntat clara i un model definit i volem
que l'Hospitalet sigui una ciutat potenciadora del codi lliure.
I per això, proposem al Ple la realització d‟un pla municipal de migració a
programari lliure, que planifiqui de manera global el traspàs de l‟administració
municipal i dels seus organismes i que fomenti la promoció i la distribució d‟aquest
programari lliure en català.
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I pel que fa a la moció sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona, faré
algunes consideracions, les que pugui, perquè és una moció bastant densa, que ja
tothom teniu i l‟heu llegida, però bé, faré algunes consideracions. Després d'anys de
treball permanent, per part de diferents organitzacions de defensa de Drets Humans
i de protecció dels drets de les persones migrants, s'ha aconseguit visibilitzar la
realitat dels Centres d'Internament d'Estrangers i denunciar l'opacitat i la impunitat
que els envolta.
El darrer any a Catalunya, i a la majoria de municipis del nostre país, s'ha fet un pas
endavant en relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i també de
les institucions, sobre l'existència d‟aquests centres. Són un bon exemple les
mocions que s‟han presentat a diversos ajuntaments i també el procés que es va
iniciar al Parlament de Catalunya, que va concloure amb l'aprovació d'una moció pel
Ple, en la que, entre d‟altres assumptes, s'instava al Ministeri de l'Interior a iniciar un
procés per tancar, amb la major brevetat possible, el CIE de Barcelona.
El text que presentem avui, té com a objectiu seguir avançant cap a un canvi de
paradigma en les polítiques de migració i d‟estrangeria, que comporti deixar
d‟entendre la immigració com un problema per passar a concebre‟l com un dret i
com un fenomen social complex i consubstancial a qualsevol sistema social de
qualsevol època històrica. Aquesta és una primera passa fonamental, reclamar
fermament el tancament dels CIE. Es constata que els CIE resulten ineficients i
innecessaris des del punt de vista de la funció que els ha estat encomanada i que
vulneren els drets més bàsics de les persones internes.
Són ineficients i innecessaris, perquè del total de persones que van ser internades
al 2014, que van ser 7340 persones, segons dades del Ministeri de l'Interior, només
un 47% van ser expulsades, això vol dir que la majoria de persones que pateixen
aquest internament, son posades en llibertat i no són expulsades del país. Llavors,
hem de considerar que aquesta mesura, sempre de manera abusiva, perquè la
majoria d‟aquestes persones finalment no les expulsem del país. Però la raó
fonamental per exigir el tancament d‟aquests CIE és que, al marge que la seva
pròpia existència ja podria considerar-se contrària als drets humans, com han
confirmat diverses sentències del Tribunal Europeu del Drets Humans, en que es
reconeix que determinades condicions d'internament vulneren articles del Codi dels
Drets Humans.
Resulta provat que en aquests centres es vulneren sistemàticament aquests drets.
Les vulneracions, tal i com ha reconegut el propi govern espanyol, no han cessat
amb l'aprovació del reglament pels CIE, el Reglament no ha comportat cap tipus de
millora en la garantia dels drets de les persones internes, entre d'altres motius,
perquè no ha limitat el propi marge d'arbitrarietat que té la direcció del centre, i
perquè aquest ha fet cas omís d'aspectes essencials que havien tractat de garantir
les resolucions dels diferents Jutges de Control.
Els CIE constitueixen espais als quals no es garanteixen adequadament drets tan
bàsics com la salut física i psicològica, l‟educació o la identitat, però tampoc drets
fonamentals com són el drets a la vida i a la família, a la intimitat, a la integritat
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física, a l'accés a la justícia, o fins i tot a la pròpia vida. Aquest patiment, com també
d‟altres vulneracions drets, són més greus encara en el cas de les dones, com
afirma l'Associació per la Prevenció de la Tortura. També és important destacar que
als CIE es continua internant a persones amb malalties psíquiques i físiques greus,
reduint les possibilitats que tenen aquests de rebre atenció mèdica especialitzada i
de continuar amb els seus tractaments.
També volem destacar que els controls basats en perfils ètnics son il·legítims,
discriminatoris, racistes i injustos, vulneren els drets fonamentals i atempten contra
la dignitat, contra el dret a la lliure circulació i generen un imaginari estigmatitzador
que relaciona migració i delinqüència, que això origina xenofòbia i racisme social.
Per altra banda, als vols de deportació no es garanteixen tampoc els drets
fonamentals de les persones que són deportades. El Protocol de Deportació del
Ministeri de l'Interior, de 2007, autoritza a la sedació forçosa de les persones que
seran deportades, així com la seva immobilització amb brides, cordes o manilles,
quan no amb camises de força.
Posem de manifest l'ús, cada cop més generalitzat, de les expulsions des de la
comissaria, expulsions exprés, essent aquest un mecanisme que limita severament
les garanties processals. Resulta imprescindible entendre que el procediment
d'expulsió forçosa exigeix, en tot cas, al menys defensa lletrada i revisió
jurisdiccional de la pròpia ordre d'expulsió.
L'Ajuntament, en la seva condició d'institució més propera a la ciutadania, ha de
posicionar-se contra aquestes i qualsevol altra pràctica o legislació que vulneri drets
protegits pel Dret Internacional dels Drets Humans, per la Constitució Espanyola i
per l'Estatut d‟Autonomia. I no llegeixo més, perquè ja acaba el temps.

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.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sobre la moción de la instalación de los bancos en la calle Rodés, a favor, moción
del programario libre a favor también y sobre la moción sobre el cierre definitivo del
CIE de Barcelona voto a favor de la moción y digo no a cualquier CIE, ni en
Barcelona, ni en ningún sitio. No podemos seguir permitiendo que de forma
sistemática se vulneren los derechos de personas que no han cometido ningún
delito, no olvidemos que las personas, a las que algunos llaman ilegales, son
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mujeres y hombres, niños y niñas, con una situación administrativa irregular, no han
cometido delito alguno. Son víctimas, en muchos casos, del sistema y de las
mafias, un sistema que les priva de cualquier derecho y esperanza, y los empuja a
salir de su país, para una vez llegan a nuestra fronteras, paradójicamente, sigan
siendo tratados como infrahumanos, privados de derechos, privados de libertad,
tratados sin ningún tipo de garantías y deportados de forma masiva, sin importar
siquiera si allí donde los mandan de vuelta, tendrán una vida digna.
Aquí los únicos que actúan de forma ilegal y vulneran los derechos humanos son
los estados y sus leyes de extranjería. Ya no hablo sólo de nuestro estado, sino de
la mayoría de los estados de la Unión Europea, las leyes de extranjería que rigen la
mayoría de los estados miembros, son leyes discriminatorias y xenófobas en
muchos casos. No existe el trato igual y justo a las personas en el momento en que
son estigmatizadas por una situación administrativa, el resultado de esto, si lo
sumamos a la situación económica y la desigualdad social que existe en todo el
territorio europeo, da como resultado un caldo de cultivo perfecto para los
movimiento de ultraderecha y para la xenofobia, sólo hay que ver los resultados que
se están obteniendo en muchos estados miembros. En un mundo global, donde las
distancias cada vez son más cortas, parece ser que las fronteras cada vez son más
altas, tienen más cuchillas y nuestros centros de internamiento de extranjeros se
parecen más a un campo de concentración de otros tiempos que a cualquier otra
cosa.
Por todo esto, repito, no a cualquier CIE, no a esta Ley de extranjería, no a unas
leyes que impiden la libre movilidad de las personas, i no a unos gobiernos que no
defienden los derechos humanos.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem a favor de la moció sobre el tancament definitiu del CIE de
Barcelona, en primer lloc volem mostrar les nostres felicitacions i tot el nostre suport
als col·lectius impulsors de la campanya “Tanquem els CIE”, per posar el tema
sobre la taula, per permetre que aquest tema avui l‟estiguem parlant aquí, per la
lluita sostinguda en el temps i per fer pública aquesta vergonya. Simplement estem
totalment d‟acord amb el redactat i amb els acords que es proposen i simplement
recordar que cap persona és il·legal.
En relació a la 24, els bancs per seure reclamats pels veïns i veïnes del carrer
Rodés, bé, ens trobem amb un altre cas, votarem a favor també, ens trobem en un
altre cas en el qual el govern de l'Ajuntament, adquireix un compromís,
suposadament en privat, amb veïnes de la zona, i ho fa de manera molt clara, sobre
una temàtica que afecta aquestes veïnes i, posteriorment, torna a desatendre
aquesta demanda de veïnes del barri de Sant Josep en qüestió.
Els bancs a l‟espai públic suposen, més enllà de ser mobiliari urbà, un element
essencial per a la vida al carrer, un tema que sembla suscitar molt poc interès a
l‟administració, quan no existeix la possibilitat de treure‟n un rendiment econòmic, a
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través, per exemple, de les taxes municipals d‟ús privatiu de l‟espai públic. Per això,
votarem a favor de la immediata reposició d‟aquests bancs al barri de Sant Josep,
al carrer de Rodés.
En relació a la moció sobre el programari lliure, també la votarem a favor, i voldríem
fer una petita esmena, el text parla de formats oberts, però a cap dels cinc acords
es torna a recollir aquest concepte i, per tant, creiem que seria millor intentar
recollir-ho en el primer dels acords, a la primera de les frases, quan diu apostar per
la migració a tecnologies de lliure llicenciament, proposem simplement incloure
tecnologies i formats, incloure aquest altre concepte, després de tecnologies que
sigui això, simplement aquesta frase “i formats de lliure llicenciament”, en el primer
dels acords, primera frase.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Acceptem l‟esmena, incloem l‟esmena.

SRA. ALCALDESSA
Accepteu l‟esmena, molt bé.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor llavors les tres.

SRA. SECRETÀRIA
Se suposa que els regidors que han votat a favor sense l‟esmena, mantenen el vot
a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la moció del tancament definitiu del CIE de Barcelona, des de
Convergència aquesta moció va molt més enllà del que el seu títol indica. Aquesta
moció no només parla de tancar el CIE de Barcelona sinó que també aborda quin
és el nostre paper, la nostra actuació vers la immigració i la nostra obligació de
garantir els deures però sobretot els drets de les persones nouvingudes.
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Votarem a favor d‟aquesta moció perquè pensem que els centres d‟internament
d‟estrangers ni haurien d‟existir, ni el de la Zona Franca ni cap. I aprofitem per
demanar al govern estatal quan finalment en tinguem que busqui una alternativa a
l‟existència d‟aquests centres.
Votarem a favor perquè paral·lelament al tancament del CIE en aquesta moció es
demanen un seguit de mesures que creiem que van d‟acord amb la protecció dels
drets humans.
En quant a la moció 24, per la instal·lació dels bancs per seure, també donem el
nostre vot positiu a aquesta moció doncs entenem que és un reclam del veïnat de la
zona i coma tal té tot el nostre suport.
I en quant a la moció 25 del programari lliure, també la votem a favor però també
entenem aquí apostar per la migració. Votarem a favor d‟aquesta moció, perquè
entenem que el que es demana és estudiar els pros i els contres que es tindria per
aquesta corporació la migració tecnologies de lliure llicenciament i entenent també
que dins d‟aquest estudi es tindrà en compte les necessitats de formació i adaptació
dels professionals i treballadors de la casa.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí moltes gràcies. Sobre la número 23 votarem a favor. El parlament del nostre
país, el Parlament de Catalunya, l‟Ajuntament de Barcelona, el Síndic de Greuges,
diferents entitats en defensa dels drets humans, el sindicats i ONGS han demanat
durant els darrers anys, doncs el tancament dels CIES. Els CIES s‟han convertit, al
parer nostre, doncs en el Guantánamo del govern del Partit Popular. Un lloc on es
vulneren sistemàticament els drets humans de les persones immigrants i també els
CIES s‟han convertit també en un lloc on gran part de les persones que estan
tancades en aquest centre no han comès cap tipus de delicte o el seu únic error
que han comès ha sigut no tenir els papers en regla. Per tant, des del nostre grup
municipal demanem el tancament d‟aquests centres, perquè són indignes,
inhumans i perillosos.
Respecte a la moció sobre els bancs voldríem fer les següents manifestacions. Jo
crec que aquesta moció és la prova que els processos que es diuen de participació
ciutadana no funcionen. I ho direm pel següent, en el carrer Rodés es va remodelar
el parc de la “Tortuga” i el tram del carrer Rodés, hi va haver el que es va anomenar
a l‟anterior regidoria doncs algun tipus de procés de participació ciutadana de donar
a conèixer aquest projecte i es va arribar a uns acords amb uns veïns del carrer per
allunyar els bancs que estaven a prop dels edificis perquè ocasionaven doncs soroll
en horari nocturn. Ara veiem que aquest acord que no s‟ha portat a la pràctica quan
es va remodelar.
També cal dir que el carrer Rodés o el parc hi ha molts bancs també i únicament
aquesta demanda que no estiguessin aquests bancs és perquè la van efectuar uns
veïns i unes veïnes a la regidoria del districte que per cert estava gestionada per
algú que presenta aquesta moció doncs el que veig és que s‟ha fet complir doncs
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aquesta moció. I ara veiem que hi ha un altra part doncs de veïns que el que
reclamen és que retornin doncs aquests bancs. El que demostra és que aquests
processos de participació no han funcionat, perquè no s‟ha donat tota la informació
als veïns i les veïnes. Tampoc ha hagut espais comuns de debat entre veïnes i
veïns i les pròpies administracions i això hi hauria que fer algun tipus de reflexió. El
que no pot ser és que s‟arribi a un acord amb una part de veïns en un moment
donat, uns altres veïns es queixen i es canvien aquest tipus d‟acord, per tant, això
posa en evidència que els processos que s‟anomenen de participació on hi ha la
voluntat que els veïns i les veïnes defineixin el seu model de carrer o el seu model
de parc, no estan funcionant.
Per tant, votarem a favor d‟aquesta moció, però el que no voldríem ara és que
retornessin aquells veïns i veïnes que en el seu moment van demanar doncs que es
traguessin els bancs d‟aquesta zona perquè possiblement el que es faria és doncs
tornar una altra vegada doncs a un debat que s‟hagués solucionat si hi hagués
hagut un procés de participació ciutadana doncs real.
Respecte a la moció sobre el programari lliure, el nostre grup polític sempre ha
defensat el software lliure i per tant creiem doncs que fer un estudi detallat sobre els
programes utilitzats en aquest consistori i poder realitzar el software lliure és un bon
pas endavant i creiem doncs que aquest estudi doncs ha d‟anar acompanyat també
d‟un calendari de migració a les tecnologies de lliure llicència. Per tant també
votarem a favor d‟aquesta moció.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Bueno yo en primer lugar respecto a la moción número 23 recordarle a los
compañeros de ERC que los CIES existen desde 1985 que lo contempla la ley. No
es del PP. No es que el PP esté en contra ni a favor, simplemente cumple la
normativa, la normativa estatal que también la refrendó en las respectivas leyes de
extranjería y la normativa europea. En 2015 el propio tribunal de justicia de la UE
recordó a España el deber de cumplir la ley, garantizar la repatriación y las
expulsiones y que no se podían sustituir éstas por multas, ya en 2015. Y la mayoría
de estados tienen estos centros. Que no son cárceles, no son campos de
concentración, son simplemente centros donde a través y por supuesto después de
una decisión judicial, se llevan a las personas que tienen que ser expulsadas. La
policía aquí simplemente cumple una resolución judicial.
Y es cierto que el gobierno tiene la intención de mejorarlo y corregir posibles
deficiencias en los CIES pero se ha constatado que ni están masificados y por
supuesto el tiempo de estancia máximo medio son de 23 días. Tampoco pasan
mucho más allí. Y bueno se tiene que cumplir la ley y no están todas las personas.
Están todas las que un juez considera que tienen que estar. No es una cuestión
policial, es una cuestión de leyes y si hemos de cambiar las leyes, debatamos el
cambio de leyes pero no vayamos a lo mayor que es el centro. Vayamos al origen
que son las leyes. Cambiemos o debatamos el cambio de ley pero no podemos
cuestionar un punto de esa ley cuando no estamos cuestionando el total de la ley.

…/…

78

Cuestionemos o debatamos el total de la ley. Pero la totalidad de la ley no es
competencia de este ayuntamiento. Por tanto se tiene que debatir en los órganos
jurisdiccionales competentes que es el congreso de los diputados.

Respecto a la número 24 votamos a favor. Y respecto a la número 25 estamos a
favor del espíritu de la moción y del redactado. Estamos totalmente a favor de lo
que contempla ese redactado pero faltan, creemos que faltan argumentaciones
porqué solo se han dado las argumentaciones a favor y creemos que faltan las
argumentaciones también o los contras.

Porqué el software libre primeramente se expande en 1998 mayoritariamente con el
inicio de Netscape y no fue precisamente una cosa altruista porqué su objetivo era
lograr una rápida comercialización. Y las personas que lo pusieron en marcha se
olvidaron de los efectos éticos o sociales. Su aspecto era exclusivamente técnico
para atraer inversores. Por tanto el origen del software libre ya se pone en cuestión.
Pero es cierto que el software libre genera ocupación pero también por qué hemos
ido generalizando programas de código abierto y ha ido creciendo el número de
profesionales capaces de desarrollar y personalizar estos software. Pero el software
libre no necesariamente tiene que ser gratuito o de uso no comercial porqué cada
vez existe mayor número de módulos o mejoras y aplicaciones en código abierto
que se comercializan. Por tanto los programas libres también generan
dependencias y generan costes. Costes de desarrollo, de personalización y que en
muchos casos pueden ser incluso mayores que los programas privativos.
Por ello también, por la otra banda, los programas de uso privativo también generan
mayor número de pequeñas y medianas empresas y emprendedores que han
lanzado desarrollos de aplicaciones por qué cuando hablamos de software privativo
no estamos hablando de multinacionales solamente. Cada vez en Cataluña, en
Valencia, en Andalucía, en toda España tenemos mayor número de emprendedores
que están desarrollando y programando en software privativo. Y eso también es
economía, eso también es economía. Hay muchas pequeñas y medianas empresas
que están lanzando todo tipo de aplicaciones y que están evolucionando mucho
más rápidamente que el software libre.
Por tanto nosotros creemos que el software facilita el acceso a personas, a
entidades y reduce costes inicialmente pero no tiene en todos los casos porqué
reducir costes. En muchos casos genera dependencia y mayores costes. Estamos
de acuerdo en que este ayuntamiento haga uso del software libre o privativo en
función de las necesidades y eficiencias técnicas o conveniencia que necesitemos
pero no lo podemos esclavizar única y exclusivamente al software libre. Creemos
que el software libre se ha de promocionar desde las universidades principalmente
y se ha de seguir evolucionando. Pero no creemos que ello vaya en contra del
software privativo. Es una solución que se puede generalizar pero tiene sus pros y
sus inconvenientes, dependiendo de qué tipo de aplicaciones estemos utilizando.
Por tanto nos abstendremos en esta moción.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Gracias Sra. Alcaldesa. En cuanto a la moción 24 sin más preámbulos la
votaremos a favor.
La 25 votaremos a favor del punto primero y en contra del resto. Y lo decimos de la
siguiente forma. Votamos a favor del primer punto porqué entendemos que es una
medida que puede representar un ahorro para el ayuntamiento. Hay herramientas
con las que nos podemos ahorrar la licencia y merece la pena estudiarlo.
Valoramos además el esfuerzo del grupo que ha presentado la moción para llegar a
consenso.
En el resto de puntos, como he dicho, votaremos en contra por varios motivos.
Creemos que distorsiona los procesos de contratación y subvención estableciendo
cláusulas que no tienen que ver con el fin correspondiente y pueden acabar
perjudicando al propio ayuntamiento. Plantea condicionantes que pueden ser
contraproducentes para el sector que se dice querer fomentar. No beneficia a la
industria informática que se establezcan estas condiciones. Excede al ámbito que le
corresponde al ayuntamiento. No tienen ningún sentido que el ayuntamiento se
dedique a velar qué software utilizan terceros. Mezcla software libre con la lengua.
Al exigir en todo momento las medidas de fomento al software libre en catalán se
beneficia únicamente a las entidades que se dedican al software libre en catalán.
Casualmente a las que luego se les hace el traslado de la moción. Se trata por lo
tanto de medidas de fomento demasiado ad hoc, o sea quiere decir que acuerdan
beneficiar a alguien en concreto. Y dispuesto para determinado fin. Por lo tanto por
eso votamos el resto de puntos que hemos dicho que no estamos a favor.
En cuanto a la moción del CIE sinceramente creemos que es una moción que
genera mucha controversia. Ya se ha visto aquí en el propio debate que llevamos
esta tarde con esto. Hay que tener en cuenta que el CIE en principio, como se
decía por aquí, no es un centro, no es una prisión, no es un campo, no es un gueto
y sobre todo hay que tener en cuenta que para ingresar en un CIE los jueces tienen
que autorizarlo. No es algo aleatorio de un policía que detiene a alguien y lo lleva al
CIE por qué le parece bien. En cualquier caso tenía por aquí unos apuntes, a ver si
los encuentro, para dar algún referencia más pero en cualquier caso tenemos que
decir que vamos a votar a favor del punto 1, en contra del 2, del 3, del 4 y a favor
del 5, en contra del 6, el 7 y obviamente a favor del 8. Por lo que decía, creemos
que el CIE no es un centro de represión, creemos que está establecido por la ley y
efectivamente la UE avala muchas sentencias y nos hace advertencias de que
tengamos cuidado y que controlemos lo que en teoría es la ley. Qué es decir que la
gente entre en este país cómo tiene que entrar. Eso no quiere decir que nosotros
no tengamos que acogerlos como seres humanos que son. Es un drama terrible el
que tiene que salir de su país por supuesto. Y lo que se espera y lo que en su
momento España tiene experiencia de eso diciendo que nos acojan
favorablemente, que no nos ingresen en ningún centro.
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Pero mirad, ¿cuál es la alternativa al CIE? Propongamos alternativas. Creemos
sinceramente que hay que cambiar y de hecho nosotros en nuestro programa
llevamos algo que habla de esto que dice que el CIE es algo que entendemos
nosotros que no es lo que debería ser pero en cualquier caso mientras que exista
tenemos que respetar la ley. El CIE es un centro que lo reitero otra vez se le tiene
un miedo terrible según con quien lo comparemos, por qué si hablamos de otros
países donde no hay derechos humanos, donde no establecen, evidentemente el
CIE no tan malo aunque no es exactamente lo que nosotros queremos. Quiero decir
que pasar por el CIE no puede generar ningún trauma. Yo creo que se comenten
alguna que otra irregularidad, que es lo que hay que evitar.
Nosotros tendríamos que atacar, más que nada, más que al CIE en sí, mientras que
no se encuentre otra forma para internar momentáneamente teniendo en cuenta
que como decíamos que la media son de 23 a 24 días y lo máximo que permite la
ley son 60, mientras no se encuentre otra fórmula debemos establecer mecanismos
que eviten que haya abusos en el CIE. Es cierto que se constata algún que otro
abuso pero evidentemente es ahí donde tenemos que luchar, es ahí donde
tenemos que poner todos los partidos la carne en el asador para una vez por todas
acabar con los abusos que se puedan cometer, no en el CIE, sino en cualquier
centro donde haya gente internada por cualquier circunstancia. Por lo tanto
nosotros entendemos que debemos de ir por otro camino porqué las alternativas no
las tenemos y tenemos que intentar dar alternativas para poder solucionar el
problema que realmente tenemos.
También hay que intentar no visualizar, y lo digo otra vez, a la inmigración como
algo que viene a perjudicar a un país. Al contrario en muchos casos puede ser
bueno. Puede hacer que se genere mano de obra que en definitiva venga a aportar
a la caja de la SS que buena falta nos hace, que se generen mecanismos que de
alguna forma hagan que estas personas se integren en nuestra sociedad
facilitándoselo pero mientras tanto, e insisto otra vez, el quid de la cuestión no es
cerrarlo sino ver qué mecanismos ofrecemos para garantizar que haya pues lo que
se espera hoy, que los derechos humanos se respeten. Que haya centros donde
incluso sirvan para hacer pedagogía, para dar incluso otro tipo de formación, dar
cursos, etc., etc. Pero mientras tanto en algún sitio tendrán que estar estos señores
que de alguna forma tienen una orden de expulsión y porqué además han entrado y
han vuelto al país y se detienen.
Tampoco vamos a estar de acuerdo en que no se identifiquen. Tened en cuenta
que todo ciudadano, toda persona que esté en el territorio español tiene la
obligación de identificarse ante cualquier agente que se lo pida. Por cuestiones
incluso de seguridad. Tengan en cuenta cuando alguien va en el metro y lo tienen
que sancionar tiene que identificarse si es que no ha pagado. Por lo tanto el que no
se identifiquen siempre que la identificación sea correcta sin ningún ánimo de
exclusión a este porqué es blanco, el otro porqué es de color, el otro porqué tiene
otro tipo de color. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar eso, hacer
pedagogía y no hay porqué decir oiga que no se identifiquen porqué sino pues
cualquiera puede estar dispuesto a decirle oiga yo no me identifico puesto que
aquel no se identifica. Lo que hay que hacer es que no se busque a esa persona
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con criterios racistas por supuesto y quien lo hiciere pues hombre que sea
sancionado. Pero yo creo que esto es una cuestión de pedagogía y que los cuerpos
de seguridad cumplan con lo que realmente dice la ley.
Por lo tanto entiendo que la alternativa no es cerrar los CIE sino dar otro tipo de
alternativas que desgraciadamente no nos ponemos de acuerdo en eso y hay que
intentar entendernos y por ahí debe ir el debate, no por cerrar sin alternativas. Me
parece que esto está muy bien como postura, como moción, como quedar, incluso
si me apuran ustedes, bien que no creo que sea esa la intención de esta moción
porqué quien la presenta yo creo en el fondo de la moción y como lo hace. Con la
buena voluntad pero en cualquier caso no ayuda a que nos entendamos porqué
radicalizamos el conflicto y yo creo que sí existe ese conflicto lo que hay que hacer
es ponernos de acuerdo para solucionarlo en bien del colectivo que realmente
entendemos que pueda estar perjudicado porqué las cosas no se hagan bien. Por
lo tanto, insisto otra vez, creo que ha tomado nota de los puntos en los que he
aprobado la moción y en los que no. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, jo faré el posicionament del nostre grup respecte a la 23, abans de tot una
pregunta, més que res respecte de les propostes de modificació de transacció, per
dir-ho d‟alguna manera, de la moció, entenem que respecte de la primera, la
segona ens han dit que no, però la primera sí que hi havia voluntat d‟incorporar...

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, no ho havia dit però al primer acord la paraula manifestar es canvia per ratificar.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Moltíssimes gràcies. Bé. Reiterar era la proposta, però bé sí. El sentit en tot cas és
coincident. Bé. Respecte, i un cop fet l‟aclariment, nosaltres votarem a favor de la
moció amb excepció del punt número 2, de l‟acord número 2 que votarem en
contra. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sobre el tema dels bancs del carrer Rodés, Sra. Ana González, yo le voy a recitar
un refrán: la memoria es como el mal amigo, cuando más falta te hace te falla. Mire,
nosotros vamos a votar a favor de esta moción y vamos a instalar estos bancos tal
y como está previsto y el Distrito I acordó con los vecinos en el mes de septiembre,
porqué como creo que, y es público, ustedes saben hay un contrato de suministro
de bancos que justamente esta semana se ha hecho el contrato y por tanto los
tendremos disponibles en menos de 30 días.
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En cualquier caso le repito lo de la memoria porqué mire en la calle Rodés antes de
las obras había ocho bancos, entre Rodés, plaza Puig Gairalt y Castillejos, ahora
hay 94 bancos, 94. Y en la calle Rodés de hecho solo caben dos bancos y muy
apretaditos ya. Pero allí se hizo un proceso participativo y ustedes estaban en la
regiduría del distrito y lo recordarán supongo por eso le recuerdo el tema de la
memoria. Con un grupo de vecinos se pactó que efectivamente no se instalarían
bancos y que el banco corrido de hormigón tendría un plano inclinado.
Posteriormente, y yo en eso difiero del Sr. García, porqué no se puede obligar a
participar a nadie y en principio se hizo un proceso abierto de participación y en ese
proceso opinó una serie de vecinos de esa calle. Luego otros vecinos se
incorporaron al proceso y esos nuevos vecinos plantearon la posibilidad de instalar
bancos, bancos que se han instalado, hay 8 bancos. Y esos bancos ocupan
prácticamente todo el espacio disponible que queda en la calle. Lo digo también
para generar información de los grupos. No es que haya un déficit de bancos en la
zona. No es que haya una dificultad además de esos 94 bancos y de los que
pondremos, hay 120 metros lineales de un banco corrido de hormigón que también
se acordó con los vecinos. 120 metros lineales de banco. Lo digo por qué a veces
es bueno conocer las cosas para poder opinar.
Los vecinos que plantearon en su momento en una instancia la voluntad de tener
más bancos se les ha respondido que se les pondrán los bancos. Y efectivamente
con el contrato de suministro de bancos los tendrán. Y aquí se acaba la historia.
Pero tengamos un poco de memoria porqué pedir primero que no se pongan los
bancos en el proyecto, ratificar eso, luego con la incorporación de otros vecinos
pedir que se pongan bancos que se ponen efectivamente y venir al pleno a explicar
una situación como de angustia porqué no hay bancos, pues no responde a la
realidad y además el texto dice que hemos reducido el número de bancos
disponibles, cosa que si pasamos de 8 a 94, pues en fin no hay matemático que
esto lo pueda entender.
En cualquier caso también le diré otra cosa, en el tema del traslado efectivamente,
daremos traslado a la Sra. I. B. y no le daremos traslado a la Asociación de vecinos
del Centro, como ustedes piden, por qué estamos en el barrio de Sant Josep y lo
haremos a la asociación de vecinos de Sant Josep que por cierto ha participado de
todo el proceso desde el inicio. Gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Nosaltres el que volíem demanar és en el segon punt, el segon acord que posa
establir, doncs posar en la mesura del possible. Fer una petita... sobretot perquè
quedi clar. Entenem i també preguntem que aquesta moció va en la línea del que
s‟està fent a l‟ajuntament. Saben, ho ha comentat en la seva exposició, saben o
s‟han vist amb els treballadors d‟informàtica de l‟ajuntament. Bé aquí no és que...
crec que els dogmes no són el millor. Aquí segurament el model que utilitzem és un
model mixt, un model híbrid en el qual doncs s‟utilitza programari propi, programari
lliure i programari amb... que es compra i que té la seva llicència.
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El que creiem és que es pugui decidir en cada moment el millor. No partim de zero.
Hi ha una història en aquest ajuntament. S‟utilitza programari lliure en molts casos.
També s‟utilitza privat però va en funció de les necessitats i en funció del que és
millor en cada moment. Llavors si no anem amb dogmes perfecte. Si després
entréssim en temes d‟avantatges que s‟han comentat doncs el tema de la sobirania
tecnològica, bé el que no pagues amb la llicència ho pagues amb el manteniment.
Hi ha molt programari lliure que no pagues la llicència és gratuït, però l‟has de pagar
en el manteniment perquè no tens la gent preparada i formada per fer-ho i avui dia
doncs anem bastant estrets doncs amb els informàtics de la casa com per poder
destinar-los a molta formació.
Creació d‟ocupació doncs també es crea ocupació. No té... tema transparència
doncs hi ha problemes també d‟accessibilitat o no té perquè.. poden haver o no
poden haver problemes d‟accessibilitat. Tots els programaris compleixen amb els
requeriments tècnics. Avui dia això està reglat. El tema d‟estalvi, doncs el mateix. Si
no ho pagues la llicència ho pagues en el manteniment. Per tant no està clar.
Jo crec que ha d‟anar en funció del que millor vagi en cada moment. Llavors si... jo
crec que aquesta és la nostra directriu. Jo crec que és prou clara. No m‟ha entès
quan ha comentat que no havia directriu clara en el tema. Crec que sí. És posar el
millor en cada moment. I hem de tenir molta cura doncs perquè per exemple
gairebé tot el sistema intern de l‟ajuntament és de programari propi, elaborat pels
nostres informàtics de la casa. Llavors fer aquesta migració doncs bé seria molt
complicat. Complicat, costós i aturaria tota l‟actualització dels sistemes de la casa.
Per tant votem a favor entenent que és reafirmant doncs el que s‟està fent fins ara
que és escollir en cada moment la millor situació tenint en compte que s‟utilitzen tot
tipus de programaris, propi, lliure i el que es compra amb els diferents serveis.

SRA. ALCALDESSA
Abans de tornar la paraula Sra. Secretària podria fer un recordatori de com han
quedat les mocions? Perquè amb tantes...

SRA. SECRETÀRIA
Moció del tancament del CIE, tancament definitiu del CIE de Barcelona queda
modificat el punt primer que substitueix manifestar per reiterar i resta aprovada
totalment excepte el punt dos, el punt dos està rebutjat.
I la resta, la moció relativa a la instal·lació de bancs està aprovada per unanimitat.
La moció relativa al programari lliure incorpora una esmena al punt primer que és
apostar per la migració de tecnologies i formats de lliure llicenciament a proposta de
la CUP i resta aprovada en la seva integritat.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, havia fet una...

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bé, acceptem l‟esmena, sí.

SRA. SECRETÀRIA
Establir en la mesura del possible com a clàusula. Doncs això, però està
aprovada...

SRA. ALCALDESSA
Quedaria aprovada amb aquestes dues... Sí, Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
No, que nosotros en la 23, perdón, porqué claro, habían negado la mayor. Nosotros
sí que votamos el punto 1.

SRA. ALCALDESSA
Sí, el punto 1 queda aprobado igualmente.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bueno queda aprobado pero bueno para que conste...

SRA. SECRETÀRIA
Perdó, perdó. Jo... és veritat que no especifica el posicionament...havia entès...

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Exacte, el punt 1 sí, la resta no, però el punt 1 sí. Exacte.
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SRA. SECRETÀRIA
Sí al punt 1 i no a la resta. No ho tenia així apuntat. D‟acord.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord, jo crec que ara ja queda clar. Molt bé, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, Sr. Pepe Castro, la cuestión es, digamos, que ustedes asumen los compromisos
que han adquirido. Se ha hecho un proceso participativo luego vienen unos vecinos
que adquieren unos compromisos con ellos y les dicen unos tempos que luego no
son sencillos. Ya sabemos que hay muchos bancos allá. Pero es que ustedes
después de eses proceso participativo que se hizo a unos vecinos les han dicho
que sí a esos bancos que están reclamando. Lo que estamos diciendo es el
proceso que se ha estado llevando con este tema. Hay muchos bancos, es verdad.
Pero si realmente a los vecinos se les tenía que haber dicho la verdad. No se
pueden poner más bancos. Se ha decidido que sí, que se pueden poner más
bancos. Pues entonces cúmplanlo y en los períodos que se están diciendo. No
tener a la gente digamos como una patada para adelante y ya se irán poniendo.
Ahora un tiempo luego después otros. Es sencillamente que asuman ustedes los
compromisos que adquieren en los procesos que reciben.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció del programari lliure, dir que sí que som conscients...bé hem estat
parlant sobre aquest tema durant un temps, som conscients que a la ciutat hi ha
equipaments especialitzats i algunes àrees concretes que no tenen encara
alternativa viable de programari lliure i per això es fa aquest pla, tenint en compte,
doncs que el programari lliure també evoluciona i que es pot preveure que potser en
un futur es pugui adaptar a aquest programari lliure.
I sabem que no és gratuït, és evident que cal fer manteniment dels sistemes i els
tècnics i formats i tot això. Poden tenir un preu més car. Un tècnic del programari
lliure pot ser més car que un tècnic del software privatiu. Però en el pitjor dels
casos, entre llicències, manteniment, etc. podem acabar pagant el mateix que
paguem en el programari privat. Però hem de prioritzar avantatges que per a
nosaltres són molt importants com la transparència en el codi, apoderament de
l‟administració de la ciutadania, el lliure accés de tothom sense restriccions
econòmiques, és a dir que els ciutadans no hagin de fer servir un programari
privatiu que pot ser una barrera per a ells d‟accedir en aquest i per això presentem
aquesta moció. S„ha parlat en algun moment de beneficis de l‟empresa informàtica,
etc. És que nosaltres no anem per la vessant econòmica. Nosaltres parlem dels
drets dels ciutadans. I no prenem decisions en torn les empreses informàtiques
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tindran beneficis o no els tindran. Els prenem en funció de si és beneficiós pel
ciutadà o no ho és.
I pel tema del CIE. Per a nosaltres, primer, clar, el nostre posicionament en aquesta
moció és així. Però nosaltres considerem que cap persona és il·legal. I per això
tenim aquest posicionament respecte a aquesta moció. Entenem que per uns altres
potser que sí que n‟hi hagi persones il·legals.
En tot cas el marc normatiu de la UE com posa a la moció diu a l‟article 15.1 de la
seva directiva quan regula l‟internament previ a l‟expulsió exigeix que s‟adoptin amb
eficàcia altres mesures suficients de caràcter menys coercitiu. Ja diu que es poden
fer unes altres mesures que no siguin un CIE. Per això nosaltres proposem el
tancament dels CIES perquè hi ha unes altres mesures que es poden adoptar per
tal de que ningú passi per aquesta situació. Potser hi ha persones que consideren
que estar 23 dies en un CIE no és res però les persones que són allà ho pateixen i
m‟agradaria que algú de les persones que consideren que això no és un patiment
estigués allà 23 dies sense haver fet res perquè després no ser expulsat del país
perquè només s‟expulsen un 47 % de les persones que són al CIE.
Per tant m‟agradaria que alguna d‟aquestes persones que considera que no és
suficientment greu estar 23 dies en un centre d‟internament sense haver fet res, bé
que estiguessin allà 23 dies i després parlem del que és estar al CIE. I nosaltres en
tot cas no parlem, que s‟ha comentat aquí, de que tothom s‟ha d‟identificar. No
parlem d‟identificació. Parlem d‟identificar la seva situació administrativa, com està
la seva situació administrativa, no de que s‟identifiquin com a persones. Això
òbviament tothom es pot identificar però per a nosaltres cap persona és il·legal per
tant la seva situació administrativa, la regulació administrativa, per a nosaltres no és
important en aquest cas.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bàsicament sobre el tema dels bancs, jo crec que hauria de reconèixer que aquest
procés participatiu que va fer l‟anterior equip de govern no ha funcionat. I prova
clara és doncs aquesta moció.
L‟anterior govern arriba a un acord amb veïns i veïnes per treure uns bancs que
ocasionaven molèsties perquè estaven molt a prop dels habitatges. Aquests canvis
efectuats en el projecte no s‟informen al conjunt de veïns i veïnes d‟aquell carrer i
ara ens trobem quan s‟està desenvolupant aquest projecte que hi ha una sèrie de
veïns doncs que reclamen aquests quatre bancs quan ja existeixen més bancs, com
deia també el regidor, en aquest parc.
Per tant, no hi ha hagut informació concreta als veïns de la modificació del projecte i
tampoc hi ha hagut espais comuns de debat i de definició conjunta d‟aquest
projecte entre els veïns i les veïnes i el propi ajuntament.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
No, no, sólo una puntualización. A ver, un CIE no es un SPA y ya lo sabemos, pero
no es una cárcel. Y es cierto que el gobierno, como he dicho antes, está por
mejorarlos. Pero de momento los jueces, cuando hay personas que no han
cumplido la resolución de expulsión, no tienen otro sitio dónde hacerles cumplir esa
resolución de expulsión. Expulsan a todos los que pueden. Hay personas que...
hombre la policía y el gobierno está en la necesidad de hacer cumplir las
resoluciones judiciales y las leyes. Y a todo el que se puede expulsar en base a la
ley y a una resolución judicial, se tiene que expulsar.
Cambiemos las leyes pero la policía está para cumplirlas y para cumplir las
resoluciones judiciales. Y aquí lo que se está pidiendo al parecer es que no se
cumplan o que se cumplan las que gustan y las que no gustan no. No, no, no. Están
para cumplir todas. Y si se quiere de otra manera pues se pone de otra manera. Se
propone de otra manera. Pero no se le puede dejar a los jueces y al estado sin
instrumentos para hacer cumplir la ley. Y el CIE no es un centro dónde se interna a
todos sino simplemente al que el juez considera que no va a cumplir las
resoluciones judiciales. Simplemente.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, a ver, fíjese que nosotros hemos votado a favor del punto 5, dónde se dice
instar al gobierno español a que cese las deportaciones exprés mediante las cuales
la policía deporta a vecinos y vecinas de la ciudad, bajo un régimen de detención de
72 horas sin previo aviso, y en muchos casos sin ningún tipo de asistencia letrada.
Nosotros estamos en contra de lo que sea abuso obviamente, como no puede ser
de otra manera. Yo creo que casi todo el mundo que tenga conciencia social y que
tenga conciencia de ser humano debe estar en contra de esos abusos que se están
cometiendo. Y eso es lo que hay que abordar, los abusos. Pero no podemos
prescindir de los mecanismos que tenemos, los instrumentos que tenemos para
corregir cosas.
Mire, cuando a mi me piden la documentación, el policía no sabe con quién está
hablando. Puede hablar con un señor muy normal o puede estar hablando con un
delincuente. Sea español, sea blanco o sea negro o sea del Senegal. Eso es lo de
menos. Y tiene la obligación porqué se lo dice la ley muchas veces de identificar a
esa persona más allá de si le va a poner una sanción al señor del metro o no, como
decíamos antes, porqué se lo dice la ley.
En cualquier caso lo que sí hay que reprimir es cuando se detiene a alguien con
premeditación y alevosía, y si me apura usted hasta con nocturnidad, pensando que
ese señor es de una raza distinta a la autóctona, la del país. Por lo tanto yo en eso
creo que hay que intentar ponernos de acuerdo para que esos casos que se dan
desgraciadamente no se sigan dando. Pero ya le digo que hay que buscar
alternativas.

…/…

88

Es muy fácil venir aquí a decir, cambiemos esto sin ponernos de acuerdo y sin
saber si tenemos una alternativa que pueda mejorar lo que tenemos. Porqué
mientras tanto ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos con estos señores que de alguna
manera están ilegalmente en el país?, no por el hecho de haber entrado por la
frontera, que para mí sinceramente ya le digo que es lamentable y doloroso que
tengan que hacerlo de la manera y las condiciones que lo hacen sino por qué están
y hay que intentar ayudar en eso. No poner palos en las ruedas.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Gracias alcaldesa. No simplemente. A ver, al hilo de la moción de los bancos, yo
entiendo que estamos hablando de los CIES y es un tema bastante más complejo.
Sra. González, nosotros cumplimos los compromisos. Mire si los cumplimos que
ustedes acordaron poner un banco inclinado para que no se sentara nadie en esa
calle y lo hicimos, corrido de hormigón. Y luego los vecinos que se incorporaron en
la segunda fase de participación plantearon la posibilidad de instalar bancos y
hemos instalado 8 que eran los mismos que había en 2013. Y ahora instalaremos
los 2 que hemos comprometido. Si no hay ningún problema.
Ya le he explicado que nuestro problema es que están fuera de proyecto, tanto los
8 que hemos instalado como los 2 que vamos a instalar ahora, y que los hemos
tenido que comprar con un contrato de bancos. Que no vamos a la ferretería a
comprar un banco. Entonces a mí me gustaría que ustedes interpretaran esto. Que
no hay ninguna voluntad de hacer nada contra nadie. Al contrario. Hemos
escuchado a todo el mundo.
Y yo sigo difiriendo de lo que dice el Sr. García. Yo no sé si el proceso fue del todo
correcto, metodológicamente o no, pero sí sé que allí ha opinado todo el mundo. Y
al menos se ha intentado hacer una cosa que funcione para todo el mundo. Espero
que los vecinos que se reiteran en la instalación de bancos no nos pidan que los
desmontemos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha cap cosa més. Si no deixaríem per aprovades, bé en el sentit
que s‟han manifestat tots els grups polítics i passaríem a les mocions del PP.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23, 24 i 25; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 23.-

SOBRE EL TANCAMENT DEFINITIU DEL CIE DE BARCELONA.

Després d'anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de
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defensa de Drets Humans i de protecció dels drets de les persones migrants, s'ha
aconseguit visibilitzar la realitat dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i
denunciar l'opacitat i impunitat que els envolta.
El darrer any a Catalunya, i a la majoria de municipis del nostre país, s'ha fet un pas
endavant en relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i també les
institucions sobre l'existència del Centre d'Internament de Barcelona: són un bon
exemple les mocions presentades als ajuntaments que s‟adherien i sumaven a la
iniciativa de tancament del CIE, el procés que es va iniciar al Parlament de
Catalunya i que va concloure amb l'aprovació d'una moció pel Ple en la que, entre
altres assumptes, s'instava al Ministeri de l'Interior a iniciar un procés per a tancar
amb la major brevetat possible el CIE de Barcelona; així com també les darreres
mobilitzacions davant del centre.
Fruit d'aquest treball es presenta avui aquest text a l'Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat amb l'objectiu de seguir avançant cap a un canvi de paradigma en les
polítiques de migració i estrangeria, que comporti deixar d'entendre la immigració
com un problema per passar a concebre'l com un dret i com un fenomen social
complex i consubstancial a qualsevol sistema social de qualsevol època històrica.
Amb aquest propòsit és una primera passa fonamental, reclamar fermament el
tancament dels CIE. El marc normatiu actual de la UE obliga a l'Estat a expulsar o
regularitzar a les persones que es troben en situació irregular. Així s'estableix, en
efecte, a la Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
desembre de 2008, relativa a normes i procediments comuns als Estats membres
pel retorn de nacionals de tercers països en situació irregular (BOE num. 348, de 24
de desembre de 2008), coneguda com Directiva de Retorn.
Però l'article 15.1 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a
l'expulsió, per una part, exigeix que s'adoptin «amb eficàcia altres mesures
suficients de caràcter menys coercitiu»; i, per una altra banda, disposa de caràcter
potestatiu, en establir que «els Estats membres podran mantenir internats als
nacionals de tercers països que siguin objecte de procediment de retorn». Per tant,
si bé és possible, no és en cap cas obligatori que l'Estat espanyol o qualsevol altre
estat de la UE compti amb un CIE. Amb respecte escrupolós a la legislació europea
vigent, demà, amb majoria social i voluntat política, es poden tancar tots els CIE
immediatament. Aquesta possibilitat esdevé una obligació, quan es constata (1) que
els CIE resulten ineficients i innecessaris des del punt de vista de la funció que els
ha estat encomanada; i (2) que als CIE es vulneren els drets més bàsics de les
persones internes.
1. Tot i els termes de l'actual política migratòria (que, no obstant, segons s'ha
indicat, s'hauria de reconsiderar), els CIE resulten ineficients i innecessaris.
Del total de persones internades al 2014, 7340 segons dades del Ministeri
de l'Interior, tan sols 3483 persones van ser efectivament expulsades, el que
suposa un 47% del total. La majoria de persones que pateixen el brutal
internament, per tant, son posades en llibertat, i no expulsades. Les dades,
per tant, demostren que la mesura s'empra de manera abusiva, internant
indegudament persones que per sé no són expulsables, i per altra banda,
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resulta ineficaç. Per tant, sense modificar els objectius i principis de les
polítiques d'estrangeria, es podrien tancar els CIE amb caràcter immediat i
l'impacte als fluxos migratoris seria pràcticament inexistent.
A tot això es suma la conveniència de tenir en compte els alts costos que s'estan
destinant a la detenció, internament i deportació de les persones migrants. El
Ministeri de l'Interior ha reconegut una despesa de 8.8 milions d'euros anuals
destinats a la gestió dels CIE, als quals s'han de sumar els 11.985.600 euros
pressupostats a l'any actual per la execució de vols macro de deportació. El cost
mitjà per persona internada, tot i que no hi ha dades públiques, se situa en 100
euros diaris, sense comptar el cost de les infraestructures.
Una despesa sens dubte excessiva per les finalitats preteses.
2. Però la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE es que, al marge de
que la seva pròpia existència podria considerar-se contraria als Drets
Humans, com així ho confirmen diverses sentencies del Tribunal Europeu
del Drets Humans (TEDH), en que es reconeix que determinades condicions
d'internament vulneren l'article 3 del CEDH (prohibició de la tortura o
maltractaments o tractes inhumans o degradants), resulta provat que en
aquests centres es vulneren sistemàticament els drets més bàsics de les
persones internes. Les vulneracions, tal i com ha reconegut el propi Govern
espanyol, no han cessat amb l'aprovació del reglament 162/2014, pel qual
es regula el reglament de funcionament i règim interior dels Centres
d'Internament d'Estrangers aprovat pel Reial Decret el 14 de març de 2014
(BOE num. 64 del 15 de març de 2014). El Reglament no ha comportat cap
tipus de millora en la garantia dels drets de les persones internes, entre
d'altres motius, perquè no ha limitat el propi marge d'arbitrarietat atribuït als
directors dels CIE, i perquè ha fet cas omís d'aspectes essencials que
havien tractat de garantir les resolucions dels diferents Jutges de Control.
Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es garanteixen adequadament
drets tan bàsics com la salut física i psicològica, la educació o la identitat; però
tampoc drets fonamentals com són el drets a la vida personal i familiar, a la
intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justícia, o fins i tot a la pròpia vida. Les
persones privades de llibertat a un CIE, però també les del seu entorn -família,
amistats- pateixen una situació personal extremadament dolorosa. I aquest
patiment, com també altres vulneracions de drets, són més greus encara en el cas
de les dones. Com afirma l'Associació per la Prevenció de la Tortura, les dones
s'enfronten a una major vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat que, entre
les dones tancades als CIE, hi ha embarassades, víctimes de tràfic, possibles
sol·licitants de protecció internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran a
Espanya els seus fills i filles. També és important destacar que als CIE es continua
internant a persones amb malalties físiques i psíquiques greus, reduint les
possibilitats de rebre atenció mèdica especialitzada i continuar amb els tractaments.
En aquest punt, no podem oblidar a M. A., I. D. i A. M., que van morir al CIE de
Barcelona entre el 2010 i el 2013. Finalment, no podem obviar la connexió que
existeix entre l‟ús de controls policials basats en perfils ètnics, els vols de deportació
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i la pràctica d'expulsions sense les garanties jurídiques adequades, tant des de les
comissaries com des dels CIE.
En primer lloc, els controls basats en perfils ètnics son il·legítims, discriminatoris,
racistes i injustos, vulneren els drets fonamentals, atempten contra la dignitat,
contra el dret a la lliure circulació i incompleixen els criteris fixats a la legalitat
vigent, soscavant els principis de l'Estat de Dret. Amés, generen un imaginari
estigmatitzador que relaciona migració i delinqüència, presentant la població
migrada com malfactors i enemics, sempre sota sospita, el que origina xenofòbia i
racisme social; reforçant també la sensació d'inseguretat i provoca una alarma
social fabricada artificialment, degradant la convivència i la cohesió social als barris.
Per una altra part, als vols de deportació no es garanteixen els drets fonamentals de
les persones deportades. La prova més evident és que el Protocol de Deportació
del Ministeri de l'Interior, de 2007, autoritza a la sedació forçosa de les persones
que seran deportades, així com la seva immobilització amb brides, cordes o
manilles, quan no amb camises de força. Finalment, també interessa posar de
manifest l'ús, cada cop més generalitzat, de les expulsions des de comissaria
(expulsions exprés), sent aquest un mecanisme que limita severament les garanties
processals. Aquest tipus d'expulsió genera una forta indefensió, entre altres coses
perquè no sempre és possible l'assistència lletrada durant la detenció, perquè el
breu termini de temps del que es disposa pot vulnerar la tutela judicial efectiva (at.
24.1 CE) i perquè no es realitza una valoració individual de les circumstàncies
particulars de les persones. En definitiva, resulta imprescindible entendre que el
procediment d'expulsió forçosa exigeix, en tot cas, al menys defensa lletrada i
revisió jurisdiccional de la pròpia ordre d'expulsió (que ha pogut ser dictada anys
enrere).
L'Ajuntament, en la seva condició d'institució més propera a la ciutadania, ha de
posicionar-se contra aquestes i qualsevol altra pràctica o legislació que vulneri drets
protegits pel Dret Internacional dels Drets Humans, per la Constitució Espanyola i
per l'Estatut de Catalunya. Certament, els ajuntaments i ens locals, en tant que
espais polítics de proximitat a la ciutadania i les institucions, ha de fomentar el
desenvolupament de la democràcia i la igualtat en l'exercici dels drets, per la qual
cosa, tenint en compte els principis de proximitat i subsidiarietat, ha de reclamar la
garantia dels principis i drets constitucionals i internacionals.
Per tant, amb els antecedents descrits, el grup d‟ICV-EUIA-PIRATES presenta al
Ple de l‟ajuntament els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, amb una esmena “in voce” ja
incorporada, que literalment diu:
PRIMER.- Reiterar el compromís de l'Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat
en treballar per l‟eradicació del racisme a la ciutat i per garantir la igualtat de
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drets i oportunitats per tots els seus ciutadans i ciutadanes.
b) Ha estat REBUTJAT el punt SEGON amb 18 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; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i
que literalment diu:
SEGON.- Manifestar el compromís d'emprendre mesures municipals en base a
la legalitat i competències existents, amb l'objectiu de garantir que cap persona
sigui identificada i detinguda per qüestions racials i privada de llibertat pel sol fet
de trobar-se en situació administrativa irregular. En base a això es comunicarà
als diferents cossos policials que actuen a la ciutat, de manera escrita i
mitjançant els organismes de coordinació existents, la oposició d'aquest
Ajuntament a la identificació basada en el perfil racial, la detenció i trasllat del
CIE de cap veí o veïna del municipi.
c) Ha estat APROVAT el punt TERCER amb 20 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
d’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 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 i que literalment diu:
TERCER.- Garantir el dret a lliure mobilitat al municipi de L‟Hospitalet de
Llobregat de totes les persones independentment del seu origen, condició
social, cultural o religiós instant a les empreses adjudicatàries del transport
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públic a:
1- Assegurar que las tasques obligatòries de documentació acreditativa
dels usuaris de transport públic no impliqui acreditar la seva situació
administrativa.
2- Garantir a que en compliment de la legalitat vigent, l‟ús de la xarxa de
transport públic no es vegi pertorbada per identificacions en base al perfil
ètnic.
d) Ha estat APROVAT el punt QUART amb 20 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, 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 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 i que literalment diu:
QUART.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que
condueixi al tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers; i a que, en
concret, insti al Govern a que no es reobri el CIE de Barcelona, que ha tancat
durant 3 mesos per obres.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./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:

…/…

94

CINQUÈ.- Instar al Govern espanyol a que cessin les deportacions exprés,
mitjançant les quals la policia deporta veïns i veïnes de la ciutat sota un règim
de detenció de 72 hores, sense previ avís i, en molts casos, sense cap tipus
d'assistència lletrada. Tanmateix. Instar a que s‟efectuï un desplegament
normatiu de mesures cautelars alternatives a l‟internament i a les expulsions
exprés.
f)

Ha estat APROVAT el punt SISÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, 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 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 i que literalment diu:
SISÈ.- Instar al Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulnerar els drets
fonamentals dels veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la
Policia Nacional de 2007, que permet, entre d'altres mesures vulneradores de
drets, la sedació forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o
corretges de les persones que seran deportades.

g) Ha estat APROVAT el punt SETÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, 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 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 i que literalment diu:
SETÈ.- Instar al Ministeri de l'Interior a que no es realitzin deportacions en vols
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col·lectius, en tant que s'ha constatat un gran nombre de situacions de
vulneració de drets, tant al procediment que s'empra per completar les places
de cada aeronau, com als propis vols.
h) Ha estat aprovat el punt VUITÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
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:
VUITÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords a l‟Ajuntament de Barcelona, al
Parlament de Catalunya, al Ministerio de Interior del govern d‟Espanya, als
promotors de la Campanya Tanquem els CIEs, a Unitat contra el feixisme i el
racisme, a SOS racisme i a Raixada Antiracista.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Després d'anys de treball permanent per part de diferents organitzacions de
defensa de Drets Humans i de protecció dels drets de les persones migrants, s'ha
aconseguit visibilitzar la realitat dels Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i
denunciar l'opacitat i impunitat que els envolta.
El darrer any a Catalunya, i a la majoria de municipis del nostre país, s'ha fet un pas
endavant en relació a la conscienciació i sensibilització de la ciutadania i també les
institucions sobre l'existència del Centre d'Internament de Barcelona: són un bon
exemple les mocions presentades als ajuntaments que s‟adherien i sumaven a la
iniciativa de tancament del CIE, el procés que es va iniciar al Parlament de
Catalunya i que va concloure amb l'aprovació d'una moció pel Ple en la que, entre
altres assumptes, s'instava al Ministeri de l'Interior a iniciar un procés per a tancar
amb la major brevetat possible el CIE de Barcelona; així com també les darreres
mobilitzacions davant del centre.
Fruit d'aquest treball es presenta avui aquest text a l'Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat amb l'objectiu de seguir avançant cap a un canvi de paradigma en les
polítiques de migració i estrangeria, que comporti deixar d'entendre la immigració
com un problema per passar a concebre'l com un dret i com un fenomen social
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complex i consubstancial a qualsevol sistema social de qualsevol època històrica.
Amb aquest propòsit és una primera passa fonamental, reclamar fermament el
tancament dels CIE. El marc normatiu actual de la UE obliga a l'Estat a expulsar o
regularitzar a les persones que es troben en situació irregular. Així s'estableix, en
efecte, a la Directiva 2008/115/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 16 de
desembre de 2008, relativa a normes i procediments comuns als Estats membres
pel retorn de nacionals de tercers països en situació irregular (BOE num. 348, de 24
de desembre de 2008), coneguda com Directiva de Retorn.
Però l'article 15.1 d'aquesta mateixa norma, quan regula l'internament previ a
l'expulsió, per una part, exigeix que s'adoptin «amb eficàcia altres mesures
suficients de caràcter menys coercitiu»; i, per una altra banda, disposa de caràcter
potestatiu, en establir que «els Estats membres podran mantenir internats als
nacionals de tercers països que siguin objecte de procediment de retorn». Per tant,
si bé és possible, no és en cap cas obligatori que l'Estat espanyol o qualsevol altre
estat de la UE compti amb un CIE. Amb respecte escrupolós a la legislació europea
vigent, demà, amb majoria social i voluntat política, es poden tancar tots els CIE
immediatament. Aquesta possibilitat esdevé una obligació, quan es constata (1) que
els CIE resulten ineficients i innecessaris des del punt de vista de la funció que els
ha estat encomanada; i (2) que als CIE es vulneren els drets més bàsics de les
persones internes.
1.
Tot i els termes de l'actual política migratòria (que, no obstant,
segons s'ha indicat, s'hauria de reconsiderar), els CIE resulten ineficients i
innecessaris. Del total de persones internades al 2014, 7340 segons dades
del Ministeri de l'Interior, tan sols 3483 persones van ser efectivament
expulsades, el que suposa un 47% del total. La majoria de persones que
pateixen el brutal internament, per tant, son posades en llibertat, i no
expulsades. Les dades, per tant, demostren que la mesura s'empra de
manera abusiva, internant indegudament persones que per sé no són
expulsables, i per altra banda, resulta ineficaç. Per tant, sense modificar els
objectius i principis de les polítiques d'estrangeria, es podrien tancar els CIE
amb caràcter immediat i l'impacte als fluxos migratoris seria pràcticament
inexistent.
A tot això es suma la conveniència de tenir en compte els alts costos que s'estan
destinant a la detenció, internament i deportació de les persones migrants. El
Ministeri de l'Interior ha reconegut una despesa de 8.8 milions d'euros anuals
destinats a la gestió dels CIE, als quals s'han de sumar els 11.985.600 euros
pressupostats a l'any actual per la execució de vols macro de deportació. El cost
mitjà per persona internada, tot i que no hi ha dades públiques, se situa en 100
euros diaris, sense comptar el cost de les infraestructures.
Una despesa sens dubte excessiva per les finalitats preteses.
2.
Però la raó fonamental per exigir el tancament dels CIE es que, al
marge de que la seva pròpia existència podria considerar-se contraria als
Drets Humans, com així ho confirmen diverses sentencies del Tribunal
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Europeu del Drets Humans (TEDH), en que es reconeix que determinades
condicions d'internament vulneren l'article 3 del CEDH (prohibició de la
tortura o maltractaments o tractes inhumans o degradants), resulta provat
que en aquests centres es vulneren sistemàticament els drets més bàsics de
les persones internes. Les vulneracions, tal i com ha reconegut el propi
Govern espanyol, no han cessat amb l'aprovació del reglament 162/2014,
pel qual es regula el reglament de funcionament i règim interior dels Centres
d'Internament d'Estrangers aprovat pel Reial Decret el 14 de març de 2014
(BOE num. 64 del 15 de març de 2014). El Reglament no ha comportat cap
tipus de millora en la garantia dels drets de les persones internes, entre
d'altres motius, perquè no ha limitat el propi marge d'arbitrarietat atribuït als
directors dels CIE, i perquè ha fet cas omís d'aspectes essencials que
havien tractat de garantir les resolucions dels diferents Jutges de Control.
Els CIE constitueixen espais opacs als quals no es garanteixen adequadament
drets tan bàsics com la salut física i psicològica, la educació o la identitat; però
tampoc drets fonamentals com són el drets a la vida personal i familiar, a la
intimitat, a la integritat física, a l'accés a la justícia, o fins i tot a la pròpia vida. Les
persones privades de llibertat a un CIE, però també les del seu entorn -família,
amistats- pateixen una situació personal extremadament dolorosa. I aquest
patiment, com també altres vulneracions de drets, són més greus encara en el cas
de les dones. Com afirma l'Associació per la Prevenció de la Tortura, les dones
s'enfronten a una major vulnerabilitat i risc que els homes. S'ha provat que, entre
les dones tancades als CIE, hi ha embarassades, víctimes de tràfic, possibles
sol•licitants de protecció internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran a
Espanya els seus fills i filles. També és important destacar que als CIE es continua
internant a persones amb malalties físiques i psíquiques greus, reduint les
possibilitats de rebre atenció mèdica especialitzada i continuar amb els tractaments.
En aquest punt, no podem oblidar a M. A., I. D. i A. M., que van morir al CIE de
Barcelona entre el 2010 i el 2013. Finalment, no podem obviar la connexió que
existeix entre l‟ús de controls policials basats en perfils ètnics, els vols de deportació
i la pràctica d'expulsions sense les garanties jurídiques adequades, tant des de les
comissaries com des dels CIE.
En primer lloc, els controls basats en perfils ètnics son il•legítims, discriminatoris,
racistes i injustos, vulneren els drets fonamentals, atempten contra la dignitat,
contra el dret a la lliure circulació i incompleixen els criteris fixats a la legalitat
vigent, soscavant els principis de l'Estat de Dret. Amés, generen un imaginari
estigmatitzador que relaciona migració i delinqüència, presentant la població
migrada com malfactors i enemics, sempre sota sospita, el que origina xenofòbia i
racisme social; reforçant també la sensació d'inseguretat i provoca una alarma
social fabricada artificialment, degradant la convivència i la cohesió social als barris.
Per una altra part, als vols de deportació no es garanteixen els drets fonamentals de
les persones deportades. La prova més evident és que el Protocol de Deportació
del Ministeri de l'Interior, de 2007, autoritza a la sedació forçosa de les persones
que seran deportades, així com la seva immobilització amb brides, cordes o
manilles, quan no amb camises de força. Finalment, també interessa posar de
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manifest l'ús, cada cop més generalitzat, de les expulsions des de comissaria
(expulsions exprés), sent aquest un mecanisme que limita severament les garanties
processals. Aquest tipus d'expulsió genera una forta indefensió, entre altres coses
perquè no sempre és possible l'assistència lletrada durant la detenció, perquè el
breu termini de temps del que es disposa pot vulnerar la tutela judicial efectiva (at.
24.1 CE) i perquè no es realitza una valoració individual de les circumstàncies
particulars de les persones. En definitiva, resulta imprescindible entendre que el
procediment d'expulsió forçosa exigeix, en tot cas, al menys defensa lletrada i
revisió jurisdiccional de la pròpia ordre d'expulsió (que ha pogut ser dictada anys
enrere).
L'Ajuntament, en la seva condició d'institució més propera a la ciutadania, ha de
posicionar-se contra aquestes i qualsevol altra pràctica o legislació que vulneri drets
protegits pel Dret Internacional dels Drets Humans, per la Constitució Espanyola i
per l'Estatut de Catalunya. Certament, els ajuntaments i ens locals, en tant que
espais polítics de proximitat a la ciutadania i les institucions, ha de fomentar el
desenvolupament de la democràcia i la igualtat en l'exercici dels drets, per la qual
cosa, tenint en compte els principis de proximitat i subsidiarietat, ha de reclamar la
garantia dels principis i drets constitucionals i internacionals.
Per tant, amb els antecedents descrits, el grup d‟ICV-EUIA-PIRATES presenta al
Ple de l‟ajuntament els següents acords:
PRIMER.- Reiterar el compromís de l'Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat en
treballar per l‟eradicació del racisme a la ciutat i per garantir la igualtat de drets i
oportunitats per tots els seus ciutadans i ciutadanes.
SEGON.- Garantir el dret a lliure mobilitat al municipi de L‟Hospitalet de Llobregat
de totes les persones independentment del seu origen, condició social, cultural o
religiós instant a les empreses adjudicatàries del transport públic a:
1Assegurar que las tasques obligatòries de documentació acreditativa
dels usuaris de transport públic no impliqui acreditar la seva situació
administrativa.
2Garantir a que en compliment de la legalitat vigent, l‟ús de la xarxa de
transport públic no es vegi pertorbada per identificacions en base al perfil
ètnic.
TERCER.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a que iniciï un procés que condueixi
al tancament dels Centres d'Internament d'Estrangers; i a que, en concret, insti al
Govern a que no es reobri el CIE de Barcelona, que ha tancat durant 3 mesos per
obres.
QUART.- Instar al Govern espanyol a que cessin les deportacions exprés,
mitjançant les quals la policia deporta veïns i veïnes de la ciutat sota un règim de
detenció de 72 hores, sense previ avís i, en molts casos, sense cap tipus
d'assistència lletrada. Tanmateix. Instar a que s‟efectuï un desplegament normatiu
de mesures cautelars alternatives a l‟internament i a les expulsions exprés.
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CINQUÈ.- Instar al Ministeri de l'Interior per a que derogui, per vulnerar els drets
fonamentals dels veïns i veïnes del municipi, el Protocol de Deportació de la Policia
Nacional de 2007, que permet, entre d'altres mesures vulneradores de drets, la
sedació forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges
de les persones que seran deportades.
SISÈ.- Instar al Ministeri de l'Interior a que no es realitzin deportacions en vols
col·lectius, en tant que s'ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració
de drets, tant al procediment que s'empra per completar les places de cada
aeronau, com als propis vols.
SETÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords a l‟Ajuntament de Barcelona, al Parlament
de Catalunya, al Ministerio de Interior del govern d‟Espanya, als promotors de la
Campanya Tanquem els CIEs, a Unitat contra el feixisme i el racisme, a SOS
racisme i a Raixada Antiracista.
MOCIÓ 24.- PER A LA INSTAL·LACIÓ DELS BANCS
RECLAMATS PELS VEÏNS I VEÏNES DEL CARRER RODÉS.

PER

SEURE,

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Gaudir de l‟espai públic és un dret dels veïns i veïnes de la ciutat, que és un lloc de
socialització, de trobada i de generació de vincles amb la comunitat, en el qual els
bancs per seure són elements fonamentals per aquesta socialització comunitària;
especialment per a les persones grans o amb mobilitat reduïda que troben un lloc
per descansar, conversar i compartir estones i experiències. Sent l‟època ideal per
aquestes activitats els mesos de primavera i estiu on la vida es fa més al carrer i les
tardes a la fresca per gaudir de bones estones entre veïns i veïnes és una tradició
que fa de la ciutat un indret més humà i més habitable.
Atès que el darrer any 2015 es van realitzar les obres de remodelació del Parc de la
Tortuga així com el tram del carrer Rodés adjunt al parc. Durant les obres s‟ha
procedit a substituir el mobiliari urbà que incloïa els bancs antics per uns de nous,
reduint el nombre de bancs disponibles.
Atès que els veïns i veïnes de la zona van protestar per aquest fet en una instància
amb data 19 de novembre de 2015 que adjuntava signatures demanant la reposició
dels 4 bancs que faltaven.
Atès que en una visita al Parc de la tortuga de l‟alcaldessa de la ciutat, es va
comprometre personalment a què es tornarien a instal·lar els bancs en el primer
tram del carrer Rodés. Des de llavors els veïns han anat trucant i mantenint
contacte amb el coordinador del districte i han estat rebuts pel Regidor del Districte
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I.
Atès que dels 4 bancs demanats en el primer tram es van instal·lar 2 així com els 2
restants al llarg del carrer on no feien tanta falta i la Regidoria del districte va
reconèixer l‟error i van prometre que el mes de juny s‟instal·larien els bancs que
restaven.
Atès que el passat 6 de juliol els veïns van insistir a la Regidoria i van rebre la
resposta que s‟havia endarrerit la compra del bancs i els instal·larien entre el mes
de juliol i setembre.
Atès que els veïns i veïnes afectades consideren que ha passat prou temps per
poder gestionar la compra i instal·lació dels 4 bancs per gaudir-ne durant aquest
estiu.
El Grup Municipal ICV-EUIA-PIRATES presenta al Ple de l‟Ajuntament els següents
acords:
PRIMER.- Instal·lar de manera immediata els 4 bancs per seure, en el primer tram
del carrer Rodés, tal i com l‟Ajuntament es va comprometre i van reclamar els veïns
i veïnes en la seva instancia.
SEGON.- Informar directa i puntualment als veïns i veïnes de la zona de l‟estat de la
seva reclamació amb dates precises del procés d‟instal·lació.
TERCER.- Donar trasllat a la Sra. I. B. A., representant de l‟instancia 051077 del
19/11/2015, a la AVV del Centre i a la FAVLH.

MOCIÓ 25.-

DE PROGRAMARI LLIURE.

Atès que les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, en
aquests moments més que mai, un element fonamental en l‟economia i el progrés
d‟una societat. Per fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui
emprar de manera universal, en la seva llengua i sense cap discriminació de tipus
social, econòmic o de qualsevol altra mena. L‟Ajuntament ha de comprometre‟s a
defensar el dret d‟accés a la societat de la informació dels veïns i veïnes de
L‟Hospitalet de Llobregat així com implicar-se en l‟alfabetització digital i ajudar a
superar la fractura digital.
Atès que en aquest marc, l‟accés al programari, un dels pilars de les TIC, es veu
restringit per polítiques diverses en forma de contractes, llicències o patents, que en
limiten l‟ús i discriminen uns sectors de la població dificultant-los o barrant-los
l‟accés a les TIC en condicions legals i amb garantia de qualitat. Davant d‟això,
existeix una alternativa: el programari lliure. La llibertat d‟ús universal del programari
per a qualsevol propòsit, la llibertat d‟estudiar com funciona el programa, la llibertat
de redistribuir-lo lliurement i la llibertat de millorar el programa i modificar-lo segons
les pròpies necessitats fent públiques les millores introduïdes perquè la comunitat
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se‟n beneficiï, són els quatre pilars que el defineixen.
Atès que l‟impacte del programari és especialment rellevant en determinats àmbits
estratègics i com el programari lliure esdevé una clara solució als problemes
plantejats.
Atès que, cada vegada més, la comunicació entre l‟administració i la ciutadania es
fa per via telemàtica, esdevenint així molt més àgil i eficient. Sovint, però, quan els
ciutadans necessitem comunicar-nos amb l‟administració se‟ns obliga a fer servir un
tipus d‟ordinador o un programari concret d‟alguna empresa concreta.
L‟administració no pot exigir a cap ciutadà o ciutadana ser client de cap empresa,
sobretot quan aquesta comunicació es pot fer mitjançant els formats i estàndards
oberts definits per comitès internacionals, eximint l‟usuari d‟emprar programari
privatiu.
Atès que l‟administració en general i els ajuntaments en particular fan servir molt de
programari, cosa que suposa una partida important del seu pressupost. Una part
d‟aquest programari és genèric (sistemes operatius, ofimàtica…) i hi ha alternatives
lliures de qualitat; no fer-les servir és un malbaratament de recursos públics. Una
altra part del programari és fet a mida; les condicions de contractació, en aquest
cas, les controla l‟administració i, per tant, en pot regular aspectes com ara la
titularitat de la llicència, la propietat del codi o el compliment d‟estàndards.
Atès que un dels aspectes crucials per a l‟èxit de les TIC és l‟adaptació a llengua.
Mentre la Generalitat ha hagut de destinar milions perquè una empresa com
Microsoft traduís els seus productes al català, centenars de voluntaris tradueixen el
programari lliure més utilitzat tan bon punt en surt una nova versió gràcies al fet que
tenen accés al codi font.
L‟anomenada crisi econòmica ha situat l'ús del programari lliure a consideració de
les administracions públiques com a factor de minimització de la despesa i com a
mostra de voluntat d'austeritat. Més enllà de plantejaments incomplets que situen
aquest àmbit socioproductiu únicament en termes de balanços comptables, hem de
tenir en compte el caràcter estratègic d‟aquesta tecnologia. La realitat en un context
de digitalització del procés productiu és que el programari i el seu control integral
són elements imprescindibles per a l'eficàcia del sector públic. El canvi de
paradigma generador de béns i serveis obliga a fer gravitar a l‟entorn dels sistemes
d'informació digitals tot el procés de producció en la nostra societat.
Aquesta fita només és possible amb l'adopció integral de les tecnologies de lliure
llicenciament. S'ha d'exercir la sobirania tecnològica entesa com a la capacitat de
decidir i fer, no subjecta a condicionants de tercers. La societat informacional es
basa en el tractament intensiu de la informació per proveir coneixement. Les quatre
llibertats abans esmentades que proporciona l'adopció del programari lliure són
opcions absolutament necessàries per a la viabilitat de la gestió integral i efectiva
de les corporacions locals.
L‟adopció de tecnologies lliures presenta nombrosos avantatges, alguns ja
esmentats, com ara:
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Sobirania tecnològica. Independència per poder concebre i dissenyar el
programari d'acord amb les necessitats racionalitzades a allò que es precisa,
sense haver de dependre d‟un proveïdor que en té el monopoli. El
desenvolupament tecnològic no queda condicionat per les decisions i
interessos de les empreses privades.
Creació d’ocupació. En estar disponible tota la informació sobre el
funcionament del programa és possible que qualsevol tècnic o tècnica
qualificat en sistemes d‟informació de la ciutat en realitzi la instal·lació,
implantació, manteniment, actualització, millora i/o desenvolupament, amb la
conseqüent generació d‟activitat per a cooperatives, ens públics i petita i
mitjana empresa tecnològica. La inversió pública en TIC pot revertir de
manera directa en el desenvolupament econòmic de l‟entorn, en lloc de ferho en els beneficis d‟una multinacional allunyada de L‟Hospitalet de
Llobregat.
Transparència. El codi font del programari és públic, per la qual cosa poden
conèixer-se amb exactitud totes les tasques que desenvolupa el programa,
fet especialment rellevant en el cas de manipular dades confidencials.
Aquest escrutini públic permet que la correcció d‟errors es dugui a terme de
manera ràpida i eficaç.
Estalvi. S‟evita el contracte de llicències comercials per l‟ús dels programes,
per una banda, i per l‟altra fa possible l‟optimització del maquinari de què es
disposi. Alhora, es protegeix la inversió assegurant que el programari que es
desenvolupa té un mínim recorregut d'amortització i una minimització de la
despesa de manteniment.
Adaptabilitat. El codi font del programa es pot modificar per adaptar-lo a les
necessitats, peculiaritats culturals o lingüístiques, corregir possibles errors,
introduir-hi millores, etc.
Interoperatibilitat. El programari lliure pretèn garantir la independència de
la informació respecte de les modes del mercat. Per aquest motiu permet
desar les dades respectant els estàndards assumits per la comunitat
internacional, facilitant d‟aquesta manera la seva lectura mitjançant
programes i sistemes operatius diferents i apostant per la seva perennitat en
el temps, tal com reclama el Reial Decret 4/2010, pel qual es regula
l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració
Electrònica.
Privacitat. Garantia de la seguretat de la informació sensible d'acord amb la
legislació actual en matèria de protecció de dades personals.
Accessibilitat. Els diversos avantatges, en el seu conjunt, faciliten l‟accés
de la població a les TIC i més concretament l‟accés electrònic de la
ciutadania als serveis públics, d‟acord amb la Llei 11/2007.
Comunitat. La difusió de la cultura i imaginari de la compartició, de la
solidaritat i de la propietat col·lectiva com a valors en la societat, alternatius
a la concepció estrictament apropiativa i rendista.

Amb tot, cal destacar l‟alt grau de consolidació que el programari lliure ha assolit en
l‟actualitat tant en el teixit econòmic com en suport de la societat civil així com de
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diverses administracions públiques i patronats, fet que també es manifesta en un
clar increment del seu ús en recerques científiques i en desenvolupament
tecnològic dut a terme, per exemple, en les universitats públiques catalanes. Alhora,
és rellevant el nombre d‟administracions públiques que han apostat, amb èxit, per
desenvolupar les seves estructures tecnològiques en programari lliure, com a la
Xina, el Perú, Mèxic, el Brasil, Alemanya, França, Extremadura o Andalusia.
Tot plegat fa pensar que l‟adopció del programari lliure a l‟administració municipal i
la seva promoció entre la població és una bona opció. Cal així que l‟Ajuntament s‟hi
posicioni de manera clara i decidida a favor, fet necessari a fi de vèncer les inèrcies
i interessos contraris a la implantació de nous paradigmes productius –més si són
transgressors de l'status quo de les multinacionals del sector– i les postures
acomodatícies de governants i gestors en el context públic. Així, cal una directiva
política explícita expressada en un projecte de migració a programari lliure i
reducció-eliminació simultània del privatiu, amb una calendarització associada, que
prevegi els següents extrems:
a) La realització d‟una radiografia global de la infraestructura tecnològica de
l'Ajuntament, programari utilitzat, maquinari en explotació, xarxa de
comunicacions, perfil d'usuaris, potestats a les quals cal donar compliment i
competències associades a la relació de llocs de treball.
b) Encàrrec d‟informes tècnics sobre les dificultats, si n'hi haguessin, de canvi a
programari i tecnologia lliure, tot per garantir la transparència i la innovació
així com identificar clarament els entorns que han de ser estudiats més
detalladament per traçar la convenient transició a tecnologia lliure.
c) Procés de conscienciació i formació en l‟àmbit laboral del consistori i entre la
població. Realització de xerrades, tallers formatius i altres activitats, bé
específiques per als treballadors i treballadores de l‟Ajuntament i/o obertes a
tota la ciutadania en el marc d‟una campanya de promoció del programari
lliure.
d) Execució progressiva i sistematitzada del projecte de migració pròpiament
dit, amb la conseqüent avaluació posterior amb la fita final de declarar
L‟Hospitalet de Llobregat com a municipi lliure de programari privatiu en
l‟administració local. En aquells àmbits especialitzats en què no es trobi una
alternativa de programari lliure adient, s‟optarà per impulsar-ne el
desenvolupament, si escau, en col·laboració amb altres administracions
públiques, i apostant sempre pel sector públic i l‟economia social i solidària.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de L‟Hospitalet de Llobregat, ICV-EUiAPIRATES, proposa al Ple l‟adopció dels següents:
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 una esmena “in voce” ja incorporada,
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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-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:
PRIMER.- Apostar per la migració a tecnologies i formats de lliure llicenciament
el programari de l‟administració municipal de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat, els seus organismes autònoms i les seves empreses municipals amb
la realització d‟un pla municipal de migració a programari lliure en els termes
expressats en un termini de dos anys des de l‟aprovació de la moció.
b) Ha estat aprovat el punt SEGON, amb una esmena “in voce” ja incorporada,
amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
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; amb
4 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; i amb 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.- Establir, en la mesura del possible, com a clàusula de mèrit la
utilització, el desenvolupament, la distribució i la difusió de programari lliure en
català en les contractacions, convenis de col·laboració i subvencions en l‟àmbit
de les noves tecnologies.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
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Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; 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; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 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.- Vetllar per la difusió, la promoció i la distribució de programari lliure
en català en el si de totes les institucions, les associacions i les organitzacions,
públiques i privades, de l‟àmbit de L‟Hospitalet de Llobregat i, en especial, al
món educatiu, fent-ne difusió mitjançant els seus organismes competents i,
alhora, fomentant la indústria informàtica catalana.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, 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; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 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.- Promoure acords i convenis amb administracions locals i supralocals,
universitats i associacions públiques i privades per fomentar la coordinació i la
cooperació en matèria de programari lliure en català i assegurar-ne, amb les
mesures adequades, la producció, la promoció, la distribució i l‟ús conjunt.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, 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; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 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:
CINQUÈ.- Traslladar els acords a l‟Associació d‟Usuaris i Usuàries de
GNU/Linux en Llengua Catalana (Caliu), a l‟Associació Softcatalà, a les
seccions sindicals i el comitè d‟empresa de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat, al Departament d‟Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona i al Centre Nacional de Referència
d‟Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CENATIC).

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

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la seva presentació, Sr. Martín i Sra. Esplugas.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí. Respecto a la 26 la defiendo yo y Sonia Esplugas la 27.
Respecto a la moción número 26 queríamos introducir una modificación en el punto
segundo de los acuerdos cambiando el redactado anterior por este nuevo que es
“para mejorar la seguridad de los usuarios del Parc Les Planes, llevar a cabo las
actuaciones que correspondan con el fin de impedir el acceso de vehículos no
autorizados al recinto”. Esta es la modificación que queríamos hacer.
Presentamos esta moción porqué el Parc de les Planes es un auténtico pulmón
para la ciudad y sobre todo para la zona en que se encuentra. Dispone de
instalaciones deportivas a las que se accede en ocasiones con vehículos y

…/…

107

mantiene una actividad que no es únicamente deportiva sino cultural y festiva en el
interior. Pero tiene excesiva facilidad para el acceso de vehículos no autorizados
que acceden al interior de las instalaciones del parque a cualquier hora y sin
necesidad de que se encuentren abiertas o en uso las instalaciones deportivas.
Los últimos incidentes producidos en el interior del parque, el atropello y
fallecimiento de una persona en el interior por un vehículo no autorizado que había
accedido a él y en el que se constató de que no simplemente en esa ocasión, sino
que era habitual o de forma habitual han accedido a esas horas vehículos no
autorizados, nos ha hecho constatar la entrada de estos vehículos al interior.
Vista además la encuesta de usuarios del parque dónde en el año 2015 fue uno de
los parques que por parte de los usuarios tuvieron una peor percepción dentro de
los parques del área metropolitana, situándolo como uno de los parques peor
posicionados en servicios, limpieza, iluminación, mobiliario, el cuarto parque peor
valorado por parte de los usuarios. Incluso ya en el año 2015 había obtenido una
peor nota negativa respecto a la encuesta que realizó el mismo área metropolitana
en el 2013. Por tanto existe un deterioro evidente de este parque. Por ello sabemos
las dificultades que ello puede plantear pero sabemos también el convenio de
colaboración con el área metropolitana existente desde el 2013 que nos obliga a
este ayuntamiento y que obliga también al área metropolitana a introducir unas
mejoras.
Por eso proponemos que se establezca una coordinación para mejorar los servicios
básicos de este parque. Colocación de lavabos, mejoras de zonas infantiles
debidamente señalizadas y adaptada para niños también con diversidad funcional y
separada por franja de edades. Queremos que se mejore la seguridad de los
usuarios. Queremos un plan de seguridad y vigilancia establecido para el parque y
un estudio que contemple la posibilidad del cierre del parque o al menos de
determinadas zonas del mismo. Y por ello traemos esta moción al pleno.

Essent les 18:49 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
La moción que presentamos desde el partido popular, la moción número 27 sobre el
replanteamiento del servicio de recogida de muebles, utensilios viejos en
L‟Hospitalet. Bueno es una moción recurrente en cada uno de los mandatos. Esta
moción es la enésima que se presenta respecto al tema incivismo. Nosotros hemos
querido además plasmar de manera gráfica ejemplos del día a día en L‟Hospitalet.
Porqué la acumulación de muebles viejos al lado de los contenedores realmente
provoca situaciones muchas veces complicadas y que además es un fenómeno
conocido por todos que se produce, si bien es cierto en unos barrios más
intensamente que otros.
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Como decía, la acumulación de muebles viejos y utensilios en la calle comporta
problemas pues de dificultad para los ciudadanos que quieren acceder a los propios
contenedores. El riesgo de incendios propiamente. El empobrecimiento de la
imagen de la ciudad, que estamos dando una imagen realmente en muchas zonas
pues que deja mucho que desear lo que es la fotografía de los contenedores
abarrotados de muebles viejos y de colchones y demás utensilios que hay a día de
hoy en las calles.
Además esta situación se hace especialmente grave en verano cuando la
ciudadanía sale muchísimo más a la calle. Convive más en la calle, en las terrazas
y que tiene que convivir pues con situaciones de incivismo realmente graves.
Para nosotros hay tres actuaciones respecto a cómo abordar el tema del incivismo
en este sentido. Uno pasa por explorar nuevas fórmulas de recogida para intentar
pues que los ciudadanos tengan la posibilidad y se case los intereses tanto de la
ciudadanía como del ayuntamiento a la hora de recoger esos utensilios y muebles
viejos.
Dos. Creemos que es importante también intensificar las campañas de
comunicación que se hacen al respecto para que la gente no solamente sepa pues
que tiene un servicio de recogida por parte del ayuntamiento de L‟Hospitalet sino
que también se conciencie a la gente de las dramáticas consecuencias que puede
conllevar pues el dejar de manera abandonada sin criterio y sin fundamento pues
esos muebles viejos al lado de los contenedores.
Y la última actuación que nosotros consideramos importante es articular los
mecanismos administrativos que procedan desde el ayuntamiento pues para
sancionar a todos aquellas personas que son incívicas, que no cumplan la
ordenanza de civismo y que por tanto pues debemos sancionar de manera
contundente. Nosotros desde el PP entendemos que todas aquellas personas que
están actuando de manera incívica, no puede salir gratis. Por tanto nosotros
tenemos una ordenanza de civismo, una ordenanza que debe cumplirse y que por
tanto nosotros pedimos que por tanto se revise.
Respecto a la moción, decir que el partido, el grupo municipal socialista nos ha
planteado unas modificaciones a los puntos de acuerdo. Unas modificaciones que
nosotros hemos aceptado entendiendo que al final el objetivo de la moción no es
que se apruebe o se rechace sino que finalmente consigamos mejorar la recogida,
el servicio de recogida de los muebles. Por tanto finalmente los puntos de acuerdo
quedarían así. Les he pasado a todos los grupos municipales la moción para que
puedan ver esas modificaciones y por tanto los acuerdos quedarían:
Primero, instar al grupo municipal, a realizar una prueba piloto en algunos barrios
de la ciudad donde se produzca mayor acumulación de muebles a fin de ensayar
nuevas fórmulas de recogida de muebles que se podrán depositar en determinadas
áreas para ser recogidos de manera periódica en días determinados. La prueba
piloto irá acompañada de la comunicación pública para que la ciudadanía conozca y
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use el nuevo sistema con el objetivo de que el mismo pueda ser valorado
adecuadamente.
Dos, difundir la implantación de la prueba piloto en los medios de comunicación
públicos de L‟Hospitalet concienciando además a la ciudadanía sobre la necesidad
de usar ese servicio de recogida municipal.
Y por último tercer punto, instar al gobierno municipal a que una vez revisada la
ordenanza de civismo y que cuente con las aportaciones de todos los grupos
municipales representados en este ayuntamiento y que pueda concluir con la
introducción de sanciones a quienes sean cogidos in fraganti por la guardia urbana
en el desarrollo de estas prácticas poco respetuosas con el entorno y con los
valores de convivencia y civismo.
Y cuarto. Dar traslados a la federación de asociaciones de veïns de L‟Hospitalet.
Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Una aclaración Sra. Esplugas. El acuerdo tercero ¿ustedes se ratifican en instar
al gobierno municipal en iniciar una revisión de la ordenanza de civismo que cuente
con las aportaciones para este tema concreto?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Hemos aceptado su enmienda. Sí, sí. Nosotros proponíamos iniciar el proceso para
modificar la ordenanza de civismo. Su grupo nos ha comentado que ya se está
trabajando en ello y por tanto nosotros pues pedimos, acatamos la enmienda y por
tanto la aceptamos.

SRA. SECRETÀRIA
De todas formas yo querría pedir por favor el texto de la moción porqué a ver...
¿Todos los grupos tienen el texto nuevo?. Si quieren lo puedo leer.
Desde el grupo municipal del PP proponemos al Pleno del ayuntamiento los
siguientes acuerdos:
1. Instar al gobierno municipal a realizar una prueba piloto en algunos de los
barrios de la ciudad donde se produzca mayor acumulación de muebles a fin de
ensayar nuevas fórmulas de recogida de muebles que se podrán depositar en
determinadas áreas para ser recogidos de manera periódica en días
predeterminados. La prueba piloto irá acompañada de la comunicación pública

…/…

110

para que la ciudadanía conozca y use el nuevo sistema con el objetivo de que
pueda ser valorado adecuadamente.
2. Difundir la implantación de la prueba piloto en los medios de comunicación
públicos de L‟Hospitalet concienciando además a la ciudadanía sobre la
necesidad de usar el servicio de recogida municipal.
3. Instar al gobierno municipal que una vez revisada la ordenanza de civismo que
cuente con las aportaciones de todos los grupos municipales representados en
este ayuntamiento y que pueda concluir con la introducción de sanciones a
quienes sean señalados in fraganti por la guardia urbana en el desarrollo de
estas prácticas poco respetuosas con el entorno y con los valores de
convivencia y civismo.
4. Dar traslado de los acuerdos a la federación de asociaciones de veïns de
L‟Hospitalet.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Antes del posicionamiento agradecería que se hiciera lo mismo con la otra moción
del Parc de Les Planes porqué ha habido unos cambios pero no tengo constancia
de ellos y no he podido...

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
¿En la moción de las Planas habíais modificado también, habíais hecho algún
cambio? Pues leámosla y si estamos todos para poder… Punto segundo de la…

SRA. SECRETÀRIA
La moción respecto del texto originario, la moción de Las Planas, el acuerdo
primero es que el ayuntamiento establezca una coordinación con el área
metropolitana para la mejora de los servicios básicos del parque, colocación de
lavabos y mejoras en zonas infantiles debidamente señalizadas, adaptadas a niños
con diversidad funcional y separadas por franjas de edades.
El punto segundo es para mejorar la seguridad de los usuarios del parque de las
Planas, llevar a cabo las acciones que correspondan con el fin de impedir el acceso
de vehículos no autorizados al recinto.
Tercero. Revisar el plan de seguridad y vigilancia establecido en los parques de la
ciudad con el objetivo de reducir los actos incívicos y mejore la percepción de la
seguridad de los usuarios.
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Cuarto. Que el ayuntamiento de L‟Hospitalet lleve a cabo las acciones que sean
necesarias para coordinar con el área metropolitana la realización de un estudio
que contemple la posibilidad del cierre total o parcial del parque de Las Planas con
el fin de poder regular un horario de acceso en función de la actividad del parque
que evite actos de vandalismo nocturno y ayude a la mejora y conservación de las
instalaciones, mobiliario y jardinería.
Quinto. Dar cuenta de estos acuerdos al área metropolitana de Barcelona y a las
asociaciones de vecinos de la ciudad.

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.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
De la moción de recogida de muebles y utensilios viejos votaré a favor y de la
seguridad del parque de Las Planas, el acuerdo primero, segundo y tercero a favor,
en contra del cuarto y a favor del quinto.
Que un parque tenga horario de cierre es limitar el uso y disfrute de ese espacio
público a nuestros vecinos. Obviamente pueden cometerse actos vandálicos e
incívicos a cualquier hora y en cualquier espacio público. Actualmente los horarios
laborales de muchas personas que usan el parque pues son bastante reducidos y
se ven limitados a sus jornadas laborales. No se lo limitemos también con la
imposición de barrotes en los parques porqué al final en pro de una falsa sensación
de seguridad lo que estamos haciendo es limitar la libertad de las personas.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
La moción para el servicio de recogida de muebles a favor y en la moción 26, la del
parque de Las Planas, a favor del 1, 2, 3, en contra del 4 y a favor del 5, y si que
agradecería, para los regidores no adscritos, la misma transparencia que exigen
para todos, nosotros también tenemos que decir las mociones, porque votamos en
ellas.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem les dues mocions per separat els acords proposats. En el cas
de la moció per la millora dels serveis i seguretat al parc metropolità de Les Planes,
votarem a favor dels dos primers acords, ens abstindrem del tercer i votarem en
contra del quart i votarem a favor del cinquè que és el trasllat. Entenem que els
parcs i d‟altres zones verdes, com a pulmó de la ciutat, han d‟esdevenir oberts a les
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veïnes. No entenem que es limiti l‟accés a les zones de lleure, si bé considerem que
cal establir protocols de seguretat adequats a l‟entorn, per tal de garantir que
tothom pugui gaudir-ne sense risc.
En relació a la següent, el servei de recollida, replantejar el servei de recollida de
mobles i estris vells a l'Hospitalet, també la votarem per separat, votarem
favorablement els primers dos acords i el quart, i votarem en contra del tercer
acord, perquè estem totalment en contra d‟aquest plantejament polític sancionador,
però sobretot perquè ja existeix una ordenança que regula, actualment, sense la
modificació, que regula aquesta prohibició i sanció, l‟article 92, de prohibicions, de
l‟ordenança del Civisme i la Convivència de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat, amb la qual nosaltres no hi estem d‟acord i que hem criticat en aquest
Ple en repetides ocasions, ja diu, en el seu primer punt: “En general, es prohibeix
llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes, sigui quin sigui l‟estat
físic, o portar a terme actuacions que tinguin l‟efecte d‟embrutar, deslluir, degradar o
contaminar els béns i/o els espais públics.” I en el seu punt 2.9, diu literalment:
“Abandonar mobles -està prohibit, i per tant, sancionat- abandonar mobles, estris i
similars a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats.”
Per tant, creiem que la proposta, tot i no estar d‟acord amb la proposta, creiem que
ja queda recollida en l‟actual ordenança del civisme, votarem en contra d‟aquest
punt.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des de Convergència, a veure, quant al tema del parc metropolità de Les Planes,
és molt evident que cada vegada és palès la degradació d‟aquest parc, amb una
sèrie de temes, i el que creiem és que la situació va més enllà d‟aquest parc en
molts casos, vull dir, tornem a veure també com reiteradament en diferents mocions
parlen sobre el tema de neteja, civisme, seguretat, millora de tres eixos molt
importants de la ciutat, i moltes vegades el que hauríem de revisar és exactament la
planificació de la ciutat envers aquests temes i poder, doncs millorar la seguretat, la
neteja i, evidentment, fer, tornar a fer i incidir i no parar i constantment estar a sobre
de les campanyes de civisme, no fer campanyes concretes, concises, limitades en
el temps, que no perduren en la consciència del tema.
No, perquè jo sempre dic el mateix, per més, per més, per més que insistim en tots
els temes de neteja, important, en temes de seguretat, molt important també, si no
aconseguim eradicar l‟incivisme, estarem gastant diners innecessariament, no
eradicarem el problema i sempre viurem amb aquesta situació de neguit en
diferents barris, en diferents situacions, en confrontacions oposició-govern, perquè
no solucionarem el problema. Y, per tant, contestarem a aquesta moció, però fixemnos en l‟objectiu real de la ciutat, que tenim uns problemes greus i els hem d‟atacar
per solventar-los.
Quant a aquesta moció votarem a favor del primer, del segon i del cinquè acord,
perquè entenem que quan ens demanen en el tercer i el quart, que els votarem en
contra, revisar un pla de seguretat o limitar els horaris, jo crec que no hem de fer ni
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revisar plans, ni limitar horaris, el que hem de fer és eradicar l‟incivisme i això s‟ha
de combatre des de les normatives que ja tenim ara, des de l‟actuació de la guàrdia
urbana en allò que pugui i des de la pròpia ordenança del civisme aplicant-la, si
vetllem per aplicar-la i perseguir quines persones fan aquests actes incívics i
l‟apliquem, ja tenim una ordenança del Civisme, o sigui, l‟eina la tenim, la volem
aplicar, la podem aplicar, és fàcil o difícil, potser seria el debat en el qual ens
hauríem de centrar, però l‟eina la tenim des de fa anys, l‟apliquem o no l‟apliquem,
aquest és el dubte que ens queda, no?
I quant al tema de la recollida de mobles i utensilis vells de l'Hospitalet, també
votarem els acords per separat, votarem a favor del primer i del segon i del quart, i
votarem en contra del tercer, perquè també és el mateix, ens demana una cosa que
ja la tenim, que és l‟eina, l‟ordenança del Civisme, en tot cas, torno a repetir, no
hem d‟aprovar cap acord que digui que hem de fer complir la norma, vull dir, jo crec
que en aquest cas l‟Ajuntament de l'Hospitalet, l‟equip de govern, les àrees
corresponents que tracten aquests temes, ens hem de posar les piles per realment
intentar acabar amb l‟incivisme, perquè és un fet que ens hi trobem cada vegada
més, la majoria o una gran majoria de les queixes dels diferents barris, de les
diferents situacions, passen per neteja, brutícia, incivisme, o sigui, és reiterat cada
vegada i s‟està enquistant. Per tant, torno a repetir, tenim l‟eina però no sabem cóm
mitigar el problema i, per tant, ens hauríem de replantejar el problema com un
problema de ciutat en gros.
Essent les 19.08 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció per la millora de serveis i seguretat al parc metropolità de Les
Planes, compartim la moció i la necessitat de fer compatibles els usos cívics i
esportius al parc de Les Planes, amb la seguretat de les instal·lacions, votarem a
favor de tots els punts, excepte del quart que votarem en contra, no creiem
convenient tancar un espai com el del parc de Les Planes, de 6,8 hectàrees, obert
al barri, i limitar així el seu accés a la pràctica esportiva fora del suposat o pretès
horari d‟obertura, com pot ser per exemple el jogging o el passeig o el que sigui,
que limitaríem si tanquéssim el parc, a part de la complicació urbanística que
suposaria.
Respecte a la moció per replantejar el servei de recollida de mobles i utensilis vells
de l'Hospitalet, bé, el servei de recollida de mobles funciona raonablement bé, i els
problemes es produeixen per desconeixement o per manca d‟informació per una
part i sobretot per l‟incivisme. Precisament des d‟Esquerra venim reclamant, des de
fa mesos, un pla de millora de la neteja de l'Hospitalet, sembla ser que s‟han posat
en marxa algunes mesures i sabem que és complicat, és complex, però fins ara, bé,
s‟han demostrat insuficients, per això tornem a reclamar l‟estudi sobre la
municipalització del servei de neteja, ja que la contracta actual segueix donant
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problemes i la percepció d‟insalubritat i brutícia i que el servei és deficient, és
general, i s‟agrava, ho veiem aquestes darreres setmanes, durant l‟estiu. Basta dar
una vuelta por nuestros barrios para comprobarlo, así que votaremos a favor de
esta moción, muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a la moción 26, nosotros votaremos a favor de los puntos 1, 2, 3 y 5, y en
contra del 4, porque el parque de Las Planas es un espacio que une barrios de la
ciudad, la cuestión no es disminuir servicios, ni espacios de la ciudadanía, es
articular proyectos comunitarios que puedan resolver desde la misma comunidad
los conflictos que puedan surgir. El espacio público es el espacio de expresión
colectiva, de la vida comunitaria, del encuentro y del intercambio cotidiano, dicho
espacio no provoca ni genera los peligros, sino que es el lugar donde se evidencian
los problemas de injusticia social y económica que padecen muchos de nuestros
vecinos y vecinas. Los espacios de convivencia siempre generan contradicciones,
la cuestión es cómo resolvemos los conflictos de manera comunitaria.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 27, moció per replantejar el servei de recollida de mobles i estris vell
a l'Hospitalet, votarem a favor en el primer, segon i quart punt, i el tercer en contra.
Votem a favor d‟aquests punts ja que sempre és necessària la sensibilització social
en el compliment dels comportaments cívics, hem de fomentar un ús responsable
de la nostra ciutat i una cura conjunta dels espais compartits. Aquest respecte del
nostre entorn vindrà determinat per l‟ús que li donem a l‟espai públic i per la
implicació tant de les institucions, com dels veïns, en la cura d‟aquest espai. És
funció de les institucions aconseguir que els nostres ciutadans siguin
corresponsables d‟aquests espais comuns i per això també han de ser part
important de les decisions que es prenen sobre aquests mateixos.
Però per exigir aquesta responsabilitat també hem de posar les eines necessàries
per tal que això sigui possible, una millora del servei de recollida probablement
donaria facilitats als ciutadans, suposo que tots hem fet servir algun cop el servei de
recollida de mobles, que has de deixar els mobles en un horari determinat, una
sèrie de qüestions, que potser per la majoria de ciutadans pot ser fàcil, però n‟hi ha
persones també que per qüestions d‟horari, per qüestions d‟organització personal,
potser els hi dificulta també seguir aquest procediment. No hem de pensar sempre
que són comportaments incívics, potser és desconeixement, potser és que no
poden ajustar-se al procediment que està establert, hem de mirar també per quins
motius es dóna.
El punt 3 el votarem en contra, perquè com que ja hem comentat diversos cops i
avui mateix en aquest mateix Ple ho hem comentat també parlant de les multes, de
les sancions als gossos, per nosaltres no és el mecanisme més adient, més efectiu,
per tractar els temes de civisme, portem molts anys amb sancions pel tema del
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civisme, però no veiem que hagin tingut incidència, perquè continuem parlant del
mateix, llavors, és hora que mirem què podem fer que no sigui sancions, per tal de
incidir en l‟educació, conscienciació i sensibilització de les persones de la nostra
ciutat, per tal de cuidar entre tots la ciutat, però el règim de sancions, com hem
pogut comprovar durant molt de temps, no té els resultats esperats.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En la moción número 26, vamos a votar a favor del primero, segundo punto, tercer
punto, tercer punto y en contra del cuarto, a favor del quinto. Es muy sencillo, es
que creemos que es un disparate, sinceramente, cerrar un parque como el parque
de Las Planas, que además une distintos barrios por su ubicación central de los
barrios de Can Serra, Florida, San José y Pubilla Casas, y que puede dificultar la
movilidad entre los barrios, además de privar del disfrute de aquellas personas,
porque se aduce a que hay problemas y demás, que puede haberlos, para eso está
quien tiene que estar para vigilarlos, pero en cualquier caso, con esa medida,
estamos inculpando o no permitiendo disfrutar a las personas que se comportan
correctamente, no tienen porqué pagar, como se suele decir, justos por pecadores,
la verdad es que me parecería un soberano disparate cerrar un parque que además
da la utilidad que da, que es un parque piloto, un pulmón de la ciudad, algo que
debemos disfrutar todos los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet y nos parece,
sinceramente, un disparate.
En cualquier caso, la moción que ustedes presentan aquí no tiene nada que ver con
la que empezaron, yo…les comentan al gobierno, hablan ustedes con el Sr. Fran,
que siempre corren el riesgo, porque es un encantador, un hombre que nos seduce
con sus consejos, y acabamos por cambiar las mociones y de alguna forma, y dicho
esto en clave de humor, no somos capaces de llevar nuestras tesis al Pleno. En
definitiva nada tienen que ver las mociones, y aquí, de golpe y porrazo, tenemos
que andar cambiando los posicionamientos, porque nada tiene que ver lo que voy a
votar ahora con lo que tenía previsto votar, yo creo que si se mejora siempre está
bien atender a quien da buenos consejos, pero vamos a ver si lo tenemos en
cuenta y por lo menos pasamos la información a tiempo, y ya les digo que es, y
dicho también esto en clave de humor y con tono jocoso, ya que estamos casi
entrando en las vacaciones, que es peligroso acercarse al Sr. Fran Belver para
pedirle consejos, porque acabamos cambiando las mociones y muchas veces nos
embauca, sinceramente, ¿no? pero bueno, en cualquier caso, sirva esto como algo
refrescante en el Pleno.
Bueno, pues dicho esto, ya he hecho el posicionamiento en esta moción y ahora
nos queda la 27, que es más de lo mismo, una moción que no sabemos ahora qué
votar porque aquí al final el grupo no ha podido comentar y a nosotros nos gusta
comentarlo en el grupo, pero en cualquier caso, parece coherente lo que aquí se
pone, por lo tanto, vamos a votar… Mirad, el sistema de recogida de muebles, yo
he podido verlo, funciona bastante bien, es una de las cosas que yo observo que
funciona bien, y no soy yo de los que regale elogios al gobierno, pero hay que
reconocer que entre el gobierno y supongo que entre todos, la oposición también ha
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dicho algo en esto, ha consolidado un sistema de recogida de muebles que
funciona bastante bien y además no es muy costoso. Andar con experiencias
pilotos y demás, cuando sabemos que funciona bien y además yo creo que la
ciudadanía no se queja, se puede quejar de que haya quien incumpla la Ley de
Civismo y llegue y suelte allí un mueble y tal, esto, hagamos lo que hagamos, no
estaremos exentos de que vuelva a ocurrir.
Por lo tanto, yo estoy en contra de que se hagan experimentos cuando algo
funciona, experimentos con gaseosa y, en cualquier caso, cuestan dinero y el
dinero de los ciudadanos hay que mirarlo con lupa. Por lo tanto, yo estoy en contra
de esa prueba piloto, porque creo que no hace falta, en Barcelona, que es una
ciudad con mucho potencial, tienen otro sistema que creo que los vecinos se quejan
más, que es unos días a la semana, aquí tenemos la suerte de coger el teléfono, y
realmente está funcionando, porque no ha habido una vez que digan, miren, no
podemos, y se establece un plazo muy razonable para recogerlos, es que al otro
día están ahí y te lo recogen, por lo tanto, yo creo que lo que funciona es mejor no
tocarlo mucho. En cualquier caso, estoy en contra de esa prueba piloto porque,
sinceramente, creo que nos va a ocasionar gasto y no va a mejorar lo que tenemos,
porque creo que es bastante bueno y ya digo que no soy yo de los que venga aquí
a darle coba al gobierno, lo digo porque lo pienso.
Y bueno, en el segundo, pues es lo mismo, es consecuencia del primero, sigue
hablando de comunicar en los medios de comunicación y demás, bueno, pues si no
se hace la prueba piloto, no hay que comunicarlo, en cualquier caso, pues si la
moción sale adelante, pues encantado, yo como buen demócrata que soy lo
aceptaré, pero creo que lo que funciona hay que tocarlo poco y, sinceramente,
vamos a votar en contra, porque creemos que tenemos un buen sistema de
recogida de muebles, que está funcionando y que no hay porqué andar con
experimentos. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bien, sobre el parque de Las Planas, bueno, en primer lugar agradecer al grupo
popular que, en fin, hemos podido ir avanzando, a pesar de que el Sr. García se
siente embaucado, ha sido una negociación de unos cuantos días, no crea usted
que esto ha sido un golpe de mirada de ningún señor o señora, sí, pero mire, hace
días que el Sr. Martín, el Sr. Belver y yo mismo, estamos hablando por esta
cuestión. En cualquier caso, tanto apelar al diálogo, para una vez que hay diálogo,
hombre, valórelo usted.
Yo quisiera poner en valor el parque de Las Planas, lo digo porque la moción, que
plantea cosas de mejora en las que estamos de acuerdo, quizás también pone el
acento en exceso en las cuestiones negativas, y en el parque de Las Planas
suceden muchas cosas, la gran mayoría positivas y algunas negativas, y
precisamente lo que hemos de intentar es reforzar las positivas y corregir aquellas
que no funcionan bien. Como saben, en el parque de Las Planas tenemos tres
entidades instaladas, tenemos un campo de fútbol con su club, un campo de
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petanca con su club, y un espacio dedicado a una entidad socio-cultural, y
precisamente las tres entidades le dan mucha vida a ese parque, un parque que no
es especialmente agraciado en cuanto a orografía, porque es un parque lleno de
taludes, con dos plataformas planas y no tiene más, todo lo demás son caminos
con desniveles o taludes directamente forestales, y eso es una dificultad y eso
hace, pues que a lo mejor no sea suficientemente atractivo, por ejemplo, para el
uso de niños o para el uso de familias.
En ese sentido, desde hace un año estamos trabajando con el Área Metropolitana,
para hacer un proyecto, proyecto que contempla diversas mejoras, una de ellas ya
se debatió en este Pleno que es la mejora sobre la zona de animales de compañía,
especialmente de perros, una zona que pasará de 500 casi a 1.200 metros
cuadrados y que tendrá otra distribución, y lo que más nos interesa es centralizar
en el parque un tipo de actividad que sea amable y que sea atractiva, insisto, para
niños y para sus familias, porque quizás echamos a faltar, ese parque se ha
quedado obsoleto en esa cuestión y necesitamos de ese motor, digamos.
En el parque también pasan cosas entre semana, las escuelas y las entidades
hacen uso de toda una serie de actividades de educación ambiental que se
imparten en el parque y que durante el año 2015 ha tenido casi 2.000 personas
participando, lo digo también por informaros, y tiene una “jugateca”, una especie de
ludoteca que se utiliza los fines de semana. Hemos ido poniendo nuevos atractivos,
pero todo y así, insisto, y en eso estamos de acuerdo en el punto primero de la
moción, hemos de hacer un replanteamiento especialmente de la zona central, para
que sea más utilizable y para que sea más atractiva para familias.
En cuanto al tema del plan de seguridad, tiene un plan de seguridad el parque, lo
tiene en invierno, en verano, de día y de noche, es decir, en función de la estación
del año y del uso, guardia urbana tiene toda una serie de servicios planteados de
supervisión de ese parque. Es evidente que ha habido un incidente grave, que no
vamos a negar, pero es un incidente aislado, no es una situación normal. Sí es
verdad que hay un uso abusivo en ocasiones con el tema de los vehículos, en
especial en el fin de semana, con eso se han ido poniendo medidas de control, no
son del todo eficaces y vamos a intensificarlas.
Por eso, nosotros, desde un punto de vista de acuerdo, vamos a votar a favor del
primero, del segundo, del tercero, pero no vamos a votar el cuarto, estamos en
contra del cuarto, porque efectivamente es un parque que une barrios y además
técnicamente es prácticamente inviable intentar cerrar ese parque, a parte, no le
acabamos de ver el objetivo al cierre total de ese parque, insistimos, es mejor
intentar que haya actividad, una actividad que funcione y que sea positiva para
todas las edades.
Sobre el tema de la recogida de muebles, agradecemos también que ustedes
hayan cambiado el tema de la moción, nosotros vamos a votar todos los puntos a
favor de la moción del servicio de recogida de muebles, ya se ha dicho aquí, es un
servicio que funciona muy bien, pero que tiene algunos problemas, funciona muy
bien cuando quien se dirige al servicio lo hace correctamente, no funciona bien,
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obviamente, cuando la gente abandona trastos o muebles junto a los contenedores.
Entonces, si recuerdan en una reunión que mantuvimos con todos los grupos hace
un mes, les expusimos la problemática y también la solución a la problemática, y
una de las soluciones por las que abogamos, es hacer esta prueba piloto en uno de
los barrios, para ver si la recogida junto a una zona de contenedores, en un
momento determinado, refuerza ese sistema de recogida.
A título informativo, piensen, ya les expliqué, funciona de una forma muy fácil la
recogida a domicilio, ustedes pueden llamar por teléfono u utilizar la web municipal
o la app, a través de esos sistemas telemáticos ustedes deciden, de lunes a
sábado, cuándo quieren que les vengan a recoger los muebles en horario de
mañana, los dejan en el vestíbulo de la finca y los muebles, como bien se ha dicho
aquí, son retirados sin el menor incidente. Para eso hay cuatro equipos
permanentemente trabajando, por la mañana, para esa recogida, y se llevan a la
planta de voluminosos de Gavà. Con el tema de todo lo que es línea blanca, ya
saben, que también les expliqué, tenemos un sistema también de recogida y se
llevan para su tratamiento a la “deixalleria”.
Durante el año 2015 se prestó el servicio en casi 15.000 domicilios, o sea que es un
servicio demandado y además muy bien valorado, se recogieron 73.000 elementos,
unas 2.400 toneladas y eso, respecto al 2014, es un incremento de casi un 6%, por
tanto, la información es insuficiente porque hay trastos en la calle, pero es verdad
que mucha gente hace un buen uso del servicio. Y sobre aquellos muebles o
enseres que son abandonados junto a los contenedores, por la mañana tenemos
este mismo servicio de recogida que los va detectando y los va recogiendo, por la
tarde tenemos tres brigadas que van recorriendo los contenedores y que los van
recogiendo, y por la noche también tenemos un servicio de recogida del entorno de
los contenedores, por tanto estamos, en este sentido, intentando cumplir con el
objetivo de mantener el espacio público limpio.
Aquí se ha hablado continuamente de la relación causa-efecto entre el incivismo y
la suciedad, esto, bueno, es un debate que en reiteradas ocasiones ha salido aquí,
esto es un gran reto, no para este ayuntamiento, es un reto para todos los
ayuntamientos de España, no es ninguna novedad encontrar en la opinión pública,
pues esa voluntad de mejora tanto en la convivencia y el civismo, como en el tema
de la limpieza, y eso se expresa prácticamente en todas las ciudades. Como ya les
comenté, nosotros tenemos detectadas zonas donde estas situaciones se dan con
más asiduidad y la idea es precisamente reforzar la información, reforzar también
los aspectos de cumplimiento de la ordenanza cívica en esas zonas e intentar, pues
que haya el mínimo posible de actos incívicos relacionados con la limpieza en el
espacio público.
Respecto a la situación que se valoraba aquí de si la contrata o la empresa es más
o menos responsable de los muebles, bueno, yo creo que si relacionamos el
incivismo con esta situación de abandono de muebles en la vía pública, difícilmente
podemos mezclar aquí la gestión de la contrata de la empresa con eso, porque la
contrata de la empresa no tiene nada que ver con las actitudes incívicas. Y por
supuesto que estamos estudiando el tema de la municipalización, que es una de las
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mociones que se aprobó en este Pleno, pero a mí me gustaría, porque ha habido
una afirmación, creo que muy contundente sobre el tema de la municipalización y la
situación de muebles en la calle, que para mí, insisto, no tiene absolutamente nada
que ver. Muchas gracias.

Essent les 19.25 hores, abandona la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Ciutadans.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno, decirle al Sr. Miguel García, que ahora no está presente, decirle que,
evidentemente, en la moción no nos han engatusado el grupo socialista,
simplemente se han concretado una serie de puntos que ya estaban de manera
general expuestos. En cualquier caso, en cada uno de los puntos lo único que se ha
hecho es concretar, en el primer punto nosotros pedíamos que se buscaran nuevas
fórmulas, parece que el gobierno, pues ya ha encontrado una prueba piloto y, por
tanto, nosotros, como decía antes, la voluntad es intentar sumar, para conseguir
mejorar el servicio, reforzar el servicio, en el segundo punto, nosotros ya
inicialmente hablábamos de la comunicación a los ciudadanos para intentar dar
todavía más información, y el tercer punto era dirigido al tema de la ordenanza.
Como usted decía, Sr. Castro, funciona bien cuando funciona, no funciona bien
cuando la gente no lo utiliza, la realidad es la que es y, por tanto, todo lo que sea
reforzar, pues es positivo, es un trabajo tanto del ayuntamiento y de la
administración, como de los ciudadanos y la concienciación, por tanto, nosotros en
todo momento lo que queremos es, por un lado, pues que la gente se informe de
esta prueba piloto y del propio servicio, que muchas veces por falta de información,
por desconocimiento, porque a lo mejor no han tenido la posibilidad de venir al
ayuntamiento y conocer el servicio o también propiamente porque la gente es
incívica, la gente, pues decide no llamar y directamente bajar los muebles,
entonces, por eso nosotros incidimos por un lado en la campaña de información a
todos los ciudadanos, y por otro lado en que la ordenanza de civismo se cumpla, y
todo aquel que no cumpla la ordenanza y se piense que el espacio de todos es
suyo y puede hacer lo que quiera, pues va a ser que no, y entonces, pues se le
sanciona de esta manera. Por tanto, todo lo que sea positivo, como decía antes, es
positivo para el ayuntamiento y positivo para la ciudadanía y, por tanto, mejorar.
Gracias.
Essent les 19.28 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver, es que cuando se apela a la ordenanza del civismo, es que yo creo
que la ordenanza es bastante taxativa y concreta, es decir, aquí el que deja un
mueble, un colchón, un somier, cualquier historia en medio de la calle, sin dejarlo
donde tiene que dejarlo, porque previamente ha llamado donde tiene que llamar y lo
deja ahí al lado de un container, hombre, si un guardia supongo que lo ve, pues lo
llamará a capítulo y la sanción, mire usted, lo dice el reglamento: “En particular se
prohíbe en la vía pública los actos siguientes: abandonar muebles, “estris” similars
en la vía pública o en los espacios abiertos, sense edificar i tant públic, com privat”.
Y, oiga, no es baladí la multa, estamos hablando de si se considera una falta leve,
750 eurazos, que no es poco, estamos hablando de que si ya es grave, 1.500
euros, y por comisión de una falta muy grave, de 1.500 a 3.000, a mí me parece
que está bien, o sea, lo que hay que hacer es cumplir la ordenanza y, sobretodo, en
eso sí tiene usted razón, hay que hacer pedagogía, comunicar bien, saber que
tenemos un gran, y lo digo otra vez, yo no me quejo, mis vecinos no se quejan, y yo
no he oído a nadie quejarse del servicio de recogida de muebles, y además a la
carta, cuando tu quieres, el día que quieres, no tienes que pedir permiso en el
trabajo.
Por lo tanto, yo creo que está bien y en lo único que le puedo dar la razón,
obviamente, es que la comunicación, explicarlo bien, si es que no lo saben, porque
puede ser que alguna de estas negligencias que se supone que hace la gente
negligentemente, ya dándoles la, en fin, la buena fe de que lo dejen al lado de un
container, porque a lo mejor no sepa que hay ese servicio, por lo tanto, lo que hay
que hacer es explicitarlo, si hace falta buzonearlo, explicarlo en los medios locales
de comunicación y, a partir de aquí, eso sí que yo recomiendo al gobierno que lo
haga, pero por lo demás, es que lo que ya digo y lo digo otra vez y lo reitero, los
experimentos con gaseosa y gastar dinero para experimentos me parece, teniendo
como tenemos, sinceramente, un buen plan, yo no sé porque ustedes no lo ven así,
pero en cualquier caso tienen todo el derecho del mundo a verlo de otra manera.

SRA. ALCALDESSA
Bien gracias, Sra. Secretaria, para saber el resultado de las votaciones, porque
como somos un poco originales, para saber si se han aprobado o no.

SRA. SECRETÀRIA
La moció per la millora dels serveis i seguretat al parc metropolità de Les Planes, el
punt 1, 2 i 5 queden aprovats per unanimitat, el punt 3 per 25 vots a favor, un en
contra i una abstenció, i el punt 4 queda rebutjat per 24 en contra i 3 a favor.
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Respecte de la moció de recollida de mobles i estris vells, el punt 1, 2 i 4 queden
aprovats per 23 vots a favor i 4 en contra, i el punt 3 també queda aprovat per 18 a
favor i 9 en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada la 26, a excepció del punt número 4, i la 27, és
així? Molt bé, doncs gràcies i ara passaríem a les mocions d‟Esquerra Republicana
de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26 i 27; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 26.- PER A LA MILLORA DE SERVEIS I SEGURETAT AL PARC
METROPOLITÀ DE LES PLANES.
Atendiendo que las zonas verdes cada vez con más asiduidad están siendo
ocupadas a cualquier hora del día por personas que en ocasiones demuestran
comportamientos incívicos que degradan los bienes comunes, zonas verdes
mobiliario y equipamientos públicos.
Atendiendo a la alta densidad de población de nuestra ciudad y el buen clima del
que se disfruta la mayor parte del año, se convierte en una necesidad el disponer
de unas zonas verdes que permitan el esparcimiento y descongestión de nuestras
calles que al mismo tiempo presten un servicio de calidad con espacios púbicos
debidamente acondicionados y mantenidos.
Visto que el Parc de Les Planes es un auténtico pulmón de 6,8 hectáreas en la
ciudad con una gran variedad de árboles, vegetación y fauna, mayoritariamente
aves, merecen una protección y atención especial.
Visto que el Parc Metropolitano de les Planes dispone de unas instalaciones
deportivas a las que se accede en ocasiones con vehículos, y mantiene una
actividad no únicamente deportiva sino cultural y festiva en el interior del recinto,
organizada principalmente por las diferentes asociaciones y entidades de los
barrios colindantes al Parc.
Vista la facilidad con la que vehículos no autorizados acceden al interior de las
instalaciones de los parques, en especial al Parc de les Planes, a cualquier hora sin
que necesariamente se encuentren abiertas y en uso las instalaciones deportivas
que se ubican en el citado parque.
Atendiendo a los últimos incidentes producidos en el interior del parque, el atropello
y fallecimiento de una persona en el interior del Parque, por un vehículo no
autorizado que había accedido, y en el que se constató la entrada de más vehículos
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no autorizados en el interior a cualquier hora del día de la noche de manera regular.
Vista la encuesta de Usuarios de los Parques del Área Metropolitana
correspondiente al año 2015 donde el Parc de Les Planes es uno en los que peor
percepción de seguridad tienen los usuarios y al que sitúan además como uno de
los parques del área metropolitana peor posicionados en Servicios, Limpieza,
Iluminación y Mobiliarios. Convirtiendo al Par de Les Planes en el cuarto parque
peor valorado por los usuarios.
Vista que en la encuesta de Usuarios de los Parques del Área Metropolitana
correspondiente al año 2015 ha obtenido una peor nota negativa respecto a la
anterior encuesta del 2013 en la valoración que realizaron los usuarios de las zonas
de juegos y zonas infantiles.
Visto que la mayor parte de los parques de la ciudad se encuentran con un horario
de apertura y cierre que permite garantizar un mantenimiento adecuado de las
instalaciones y unas condiciones de seguridad para aquellas personas que hacen
uso de estos espacios públicos.
Visto que el Área Metropolitana de Barcelona lleva a cabo las acciones de
mantenimiento del Parc de Les planes y las inversiones de mejoras de las
instalaciones o reparaciones del parque serán acordadas en cada momento entre el
Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de L‟Hospitalet para determinar
la administración responsable del coste, según Convenio de Colaboración
establecido entre el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de
L‟Hospitalet suscrito en 2013.
Por todo esto, desde el Grupo Municipal Popular proponemos al Pleno del
Ayuntamiento de L‟Hospitalet de Llobregat 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 establezca una coordinación
con el Área Metropolitana de Barcelona para la mejora de los Servicios básicos
del Parque, colocación de lavabos y mejoras en las Zonas infantiles
debidamente señalizadas, adaptadas a niños con diversidad funcional y
separadas por franjas de edades.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGUNDO, amb una esmena “in voce” ja
incorporada, que literalment diu:
SEGUNDO: Para mejorar la seguridad de los usuarios del Parc de Les Planes,
llevar a cabo las acciones que correspondan con el fin de impedir el acceso de

…/…

124

vehículos no autorizados al recinto.
c) Ha estat aprovat el punt TERCERO 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; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; 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:
TERCERO: Revisar el plan de seguridad y vigilancia establecido en los Parques
de la ciudad con el objetivo de reducir los actos incívicos y mejore la percepción
de seguridad de los usuarios.
d) Ha estat REBUTJAT el punt CUARTO amb 24 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; 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 a favor
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:
CUARTO: Que el Ayuntamiento de L‟Hospitalet lleve a cabo las acciones que
sean necesarias para coordinar con el Área Metropolitana la realización de un
estudio que contemple la posibilidad del cierre total o parcial del Parc de Les
Planes, con el fin de poder regular un horario de acceso en función de la
actividad del Parque, que evite actos de vandalismo nocturno y ayude a la
mejora y conservación de las instalaciones, mobiliario y jardinería.
e) S’aprova per unanimitat el punt QUINTO, que literalment diu:
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QUINTO: Dar cuenta de estos acuerdos al Área Metropolitana de Barcelona y
Asociaciones de Vecinos de la Ciudad.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atendiendo que las zonas verdes cada vez con más asiduidad están siendo
ocupadas a cualquier hora del día por personas que en ocasiones demuestran
comportamientos incívicos que degradan los bienes comunes, zonas verdes
mobiliario y equipamientos públicos.
Atendiendo a la alta densidad de población de nuestra ciudad y el buen clima del
que se disfruta la mayor parte del año, se convierte en una necesidad el disponer
de unas zonas verdes que permitan el esparcimiento y descongestión de nuestras
calles que al mismo tiempo presten un servicio de calidad con espacios púbicos
debidamente acondicionados y mantenidos.
Visto que el Parc de Les Planes es un auténtico pulmón de 6,8 hectáreas en la
ciudad con una gran variedad de árboles, vegetación y fauna, mayoritariamente
aves, merecen una protección y atención especial.
Visto que el Parc Metropolitano de les Planes dispone de unas instalaciones
deportivas a las que se accede en ocasiones con vehículos, y mantiene una
actividad no únicamente deportiva sino cultural y festiva en el interior del recinto,
organizada principalmente por las diferentes asociaciones y entidades de los
barrios colindantes al Parc.
Vista la facilidad con la que vehículos no autorizados acceden al interior de las
instalaciones de los parques, en especial al Parc de les Planes, a cualquier hora sin
que necesariamente se encuentren abiertas y en uso las instalaciones deportivas
que se ubican en el citado parque.
Atendiendo a los últimos incidentes producidos en el interior del parque, el atropello
y fallecimiento de una persona en el interior del Parque, por un vehículo no
autorizado que había accedido, y en el que se constató la entrada de más vehículos
no autorizados en el interior a cualquier hora del día de la noche de manera regular.
Vista la encuesta de Usuarios de los Parques del Área Metropolitana
correspondiente al año 2015 donde el Parc de Les Planes es uno en los que peor
percepción de seguridad tienen los usuarios y al que sitúan además como uno de
los parques del área metropolitana peor posicionados en Servicios, Limpieza,
Iluminación y Mobiliarios. Convirtiendo al Par de Les Planes en el cuarto parque
peor valorado por los usuarios.
Vista que en la encuesta de Usuarios de los Parques del Área Metropolitana
correspondiente al año 2015 ha obtenido una peor nota negativa respecto a la
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anterior encuesta del 2013 en la valoración que realizaron los usuarios de las zonas
de juegos y zonas infantiles.
Visto que la mayor parte de los parques de la ciudad se encuentran con un horario
de apertura y cierre que permite garantizar un mantenimiento adecuado de las
instalaciones y unas condiciones de seguridad para aquellas personas que hacen
uso de estos espacios públicos.
Visto que el Área Metropolitana de Barcelona lleva a cabo las acciones de
mantenimiento del Parc de Les planes y las inversiones de mejoras de las
instalaciones o reparaciones del parque serán acordadas en cada momento entre el
Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de L‟Hospitalet para determinar
la administración responsable del coste, según Convenio de Colaboración
establecido entre el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de
L‟Hospitalet suscrito en 2013.
Por todo esto, desde el Grupo Municipal Popular proponemos al Pleno del
Ayuntamiento de L‟Hospitalet de Llobregat los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Que el Ayuntamiento de L‟Hospitalet establezca una coordinación con el
Área Metropolitana de Barcelona para la mejora de los Servicios básicos del
Parque, colocación de lavabos y mejoras en las Zonas infantiles debidamente
señalizadas, adaptadas a niños con diversidad funcional y separadas por franjas de
edades.
SEGUNDO: Para mejorar la seguridad de los usuarios del Parc de Les Planes,
llevar a cabo las acciones que correspondan con el fin de impedir el acceso de
vehículos no autorizados al recinto.
TERCERO: Revisar el plan de seguridad y vigilancia establecido en los Parques de
la ciudad con el objetivo de reducir los actos incívicos y mejore la percepción de
seguridad de los usuarios.
CUARTO: Dar cuenta de estos acuerdos al Área Metropolitana de Barcelona y
Asociaciones de Vecinos de la Ciudad.
MOCIÓ 27.- PER REPLANTEJAR EL SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I
ESTRIS VELLS A L’HOSPITALET.

Los muebles viejos tirados al lado de los contenedores de basura no son un
problema nuevo en nuestra ciudad. Hace años que nuestro grupo político y otros
venimos presentando iniciativas para solucionarlo y, a la vista está, aún no se ha
encontrado un sistema eficaz que minimice estas prácticas poco respetuosas con el
entorno.
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Estos hechos no sólo contribuyen a la imagen de deterioro de L‟Hospitalet en
algunos barrios sino que además conllevan problemas mucho mayores en el corto
plazo. Los muebles y colchones al lado de los contenedores suponen un obstáculo
difícil de sortear para las personas mayores y un riesgo en tanto que pueden
provocar desde caídas hasta pequeños incendios. Tanto es así que el mismo
Teniente Alcalde de Seguridad, Convivencia y Civismo, afirmó en la sesión plenaria
de febrero de 2015 que “los incendios de contenedores habían crecido un 30%
básicamente por (…) unas personas que crearon muchas dificultades en el mes de
agosto y octubre”.
Evidentemente, ningún incendio se genera de manera espontánea, pero el exceso
de muebles y colchones en la vía pública lo pone bastante fácil a los pirómanos. Es
de justicia decir que, junto con la imagen inmediata de dejadez, contribuyen a
aumentar la percepción de inseguridad de los ciudadanos de L‟Hospitalet, hecho
que se agrava en aquellos barrios en los que esta ya pueda ser más elevada.
La situación actual de este mejorable sistema de recogida provoca, en conclusión,
daños a la imagen de la ciudad, incremento de la percepción de inseguridad,
aumento de la imagen de deterioro y dejadez de algunos barrios y riesgos para
nuestros vecinos, especialmente para los más vulnerables.
Conviene por lo tanto iniciar un proceso de reflexión que identifique los elementos
que están fallando. En este sentido, algunos son evidentes: falta de conocimiento y
concienciación sobre el servicio de recogida municipal, no existencia de un día fijo a
la semana de recogida como en otras ciudades limítrofes, inexistencia de sanción a
quienes realizan estas prácticas y excesivo tiempo de reacción de los servicios
municipales para apartar los muebles y otros de la vía pública.
Por todo esto, desde el Grupo Municipal Popular proponemos al Pleno del
Ayuntamiento de L‟Hospitalet de Llobregat 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 esmenes “in voce” ja incorporades,
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 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
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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 4 vots en contra dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a realizar una prueba piloto en alguno
de los barrios de la ciudad donde se produzca mayor acumulación de muebles,
a fin de ensayar nuevas fórmulas de recogida de muebles que se podrán
depositar en determinadas áreas para ser recogidos de manera periódica en
días predeterminados. La prueba piloto irá acompañada de la comunicación
pública para que la ciudadanía conozca y use el nuevo sistema con el objetivo
de que el mismo pueda ser valorado adecuadamente.
b) Ha estat aprovat el punt SEGUNDO, amb esmenes “in voce” ja incorporades,
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 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; 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 4 vots en contra dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- Difundir la implantación de la prueba piloto en los medios de
comunicación públicos de L‟Hospitalet, concienciando además a la ciudadanía
sobre la necesidad de usar el servicio de recogida municipal.
c) Ha estat aprovat el punt TERCERO, amb esmenes “in voce” ja incorporades,
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 del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 9 vots en contra dels representants de
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CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal que una vez revisada la Ordenanza de
Civismo que cuente con las aportaciones de todos los Grupos Municipales
representados en este Ayuntamiento y que pueda concluir con la introducción
de sanciones a quienes sean señalados in fraganti por la Guardia Urbana en el
desarrollo de estas prácticas poco respetuosas con el entorno y con los valores
de convivencia y civismo.
d) Ha estat aprovat el punt CUARTO, amb esmenes “in voce” ja incorporades,
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 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; 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 4 vots en contra dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CUARTO.- Dar traslado de los acuerdos a la Federació d‟Associacions de Veïns
de L‟Hospitalet.

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

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 28 i 29, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. Sobre la moció sol·licitant la dimissió del ministre
Fernández Díaz, vostès ja coneixen que ara fa un mes i escaig, el diari “El Público”
publicava diferents converses entre el ministre de l‟Interior, en funcions, del govern
del Partit Popular i el director de l‟Oficina Antifrau de Catalunya.
En aquestes converses que no reproduiré, perquè tots vostès les coneixen i les han
pogut escoltar, es desprèn un ministre sense cap tipus d‟escrúpols, un ministre en
funcions que conspira i fa muntatges per desacreditar l‟independentisme i un
ministre que conspira per anar en contra de formacions polítiques i de les idees que
representen.
En un país normal, per molt menys, un ministre que hagués utilitzat recursos públics
per fer muntatges i perseguir idees, hagués dimitit o hagués estat fulminat del seu
càrrec. Però l‟actitud del Partit Popular, a Esquerra Republicana no ens sorprèn,
com tampoc ens sorprèn l‟actitud del ministre de l‟Interior, un ministre de l‟Interior
que prega al Valle de los Caídos, que condecora verges i assegura també tenir un
àngel de la guarda que es diu Marcelo i que l‟ajuda a aparcar el cotxe.
Vostès, la gent del Partit Popular han buscat i rebuscat, i no han trobat res a
Esquerra Republicana. Esquerra Republicana de Catalunya està més net que una
patena, més de 85 anys d‟història i no té cap condemnat de corrupció.
Per tant, des d‟Esquerra Republicana de Catalunya demanem a aquest Ple de
l‟Ajuntament, igual que han fet altres administracions del nostre país, per demanar
la dimissió del ministre de l‟Interior, en funcions, el Sr. Jorge Fernández Díaz, per
l‟ús indegut del seu càrrec, en intentar perseguir i reprimir a formacions polítiques. I
també volem que aquest Ajuntament, doncs manifesti el seu suport a les accions
que es duguin des del Parlament de Catalunya, com el govern de la Generalitat,
que portin a terme per tal d‟esclarir els fets i demanar les responsabilitats a les
persones implicades.
La següent moció, sobre la creació del servei a domicili dels mercats municipals, va
amb l‟objectiu de reforçar els nostres mercats municipals de la nostra ciutat. Des
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d‟Esquerra Republicana de Catalunya, creiem que els mercats són espais de
proximitat, de varietat, de qualitat, punt de trobada de relacions humanes i també
generadors d‟activitat econòmica i llocs de treball local. Tal vegada els mercats
municipals realitzen la seva activitat en un entorn cada vegada més competitiu i en
condicions molt complexes degut a la competència de les grans superfícies i de
grans supermercats.
Lamentablement, molts dels nostres mercats es troben amb parades buides i veiem
com cada dia als paradistes els hi costa més aixecar la persiana. Amb l‟objectiu
d‟introduir una millora de competitivitat als mercats municipals, com fan d‟altres
grans supermercats, creiem que és important, doncs impulsar novament el servei
de domicili pels clients dels mercats, un servei que per nosaltres ha de ser una
oportunitat per crear ocupació a persones i col·lectius amb dificultats o situacions
vulnerables.
Som conscients que aquesta ciutat, ja a l‟any 2005, doncs va impulsar un projecte
en aquesta direcció, un projecte, doncs que no ha reeixit, han passat més de 10
anys per tal que avaluem aquelles coses que vam fallar i, per tant, doncs que també
puguem donar aquest servei que ja donen, de servei a domicili dels mercats
municipals, que donen molts municipis, com podria ser la nostra ciutat veïna
Barcelona, on ja s‟ofereix aquest servei a més de 21 mercats.
Per tant, demanem al Ple de l‟Ajuntament de l'Hospitalet, doncs que conjuntament
amb les entitats paradistes dels mercats i les entitats socials, estudiï el projecte de
realitzar novament el servei a domicili per a clients de mercats municipals, per tal
d‟implementar-lo el més aviat possible. I també que aquest servei a domicili sigui
efectuat per col·lectius que es troben en dificultats socials, que es troben en
persones en atur de llarga durada o en persones amb risc social. I també, doncs
que cedeixi una de les parades buides que existeixen en els nostres mercats
municipals, perquè poguessin efectuar aquesta activitat.

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.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Sobre la moció de servei a domicili dels mercats municipals, a favor, i de l‟altre
moció, demanaré en primer lloc confirmació de la Secretària que s‟ha canviat exigir
per instar, en el primer acord.
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SRA. SECRETÀRIA
Sí, s‟ha canviat el text definitiu de l‟acord Primer en Junta de Portaveus, i que queda
amb el següent text: “Demanar la dimissió del Ministre de l‟Interior en funcions Sr.
Jorge Fernández Díaz, per fer un ús indegut del seu càrrec en intentar perseguir i
reprimir ideològicament a polítics independentistes.”

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Així doncs, votaré a favor del primer acord, del segon i del quart, i en el
tercer punt, trobo a faltar al redactat la voluntat de fer front comú envers la corrupció
i masses ganes d‟obrir novament el debat sobre la independència. Considero que
seria molt beneficiós unir forces contra el mal de la corrupció i no pas enxarxar-nos
en un nou debat que mai arribarem a consensuar en aquest Ple. Així doncs,
m‟abstindré i no seré pas jo qui doni peu, com ja he dit a obrir de nou el debat i sí
que vull manifestar que hi ha moltes persones treballant per denunciar pública i
jurídicament els casos de corrupció que patim els ciutadans, com ara “Plataforma
por la honestidad”, i mereixen tant el nostre respecte, com el nostre més absolut
suport. Aquesta és la lluita que com a polítics considero que hem de defensar junts i
fer front comú amb el conjunt de la societat. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sobre la moció sol·licitant la dimissió del Ministre de l‟Interior, abstenció en el tercer
punti i a favor de la resta. I a la moció de la creació del servei a domicili als mercats,
a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de les dues mocions. La primera, la dimissió del Ministre de
l‟Intterior en funcions, des del grup municipal de la CUP-Poble Actiu considerem
que fora més adient encara demanar el cessament del Ministre de l‟Interior en
funcions per part del president del govern de l‟estat espanyol, és a dir, no deixar en
mans del Ministre el fet de dimitir i demanar directament el seu cessament davant la
gravetat dels fets. Es tracta d'un cas evident d'abús de poder per part de l'estat, la
utilització de les estructures de l'estat per perseguir la dissidència política, en
aquesta ocasió, amb l'objectiu d'intentar neutralitzar el poder polític vinculat a
l'independentisme català. Per nosaltres, aquest episodi gravíssim és un exemple de
la manca de democràcia a l'estat espanyol. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Quant a la moció per crear un servei a domicili pels mercats municipals, des de
Convergència som ferms defensors del comerç local i de proximitat i, en aquest
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sentit, els mercats municipals són un element vital als barris de la nostra ciutat i per
això votem favorablement aquesta moció, tot donant per entès que en el punt
primer, on es diu que conjuntament amb els paradistes i les entitats socials es posi
en marxa el funcionament del projecte, també s‟inclou el fet d‟haver estudiat la seva
viabilitat i s‟ha tingut en compte l‟opinió dels propis comerciants.
I quant a la moció sol·licitant la dimissió del Ministre de l‟Interior, realment és
increïble que hores d‟ara haguem d‟estar debatent aquesta moció, on es demana la
dimissió del Sr. Jorge Fernández Díaz. I dic que és increïble, perquè els fets són tan
greus i tan inacceptables, que si bé és cert que de qui els ha comés no s‟espera
massa dignitat, sí que ho mig esperàvem del Partit polític al que pertany. Com que
això no ha estat així, ens trobem amb aquesta moció sobre la taula per recordarnos que aquells que hem iniciat el camí cap a la independència de Catalunya, no
hem de defallir i hem de continuar lluitant per poder ser un país lliure i amb un
sistema democràtic de veritat. Votem a favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la 29 votaremos a favor, es cierto que ya ha habido un... o ya se puso
en marcha un proyecto similar, pero toda aquella iniciativa que vaya en mejorar la
competitividad de los mercados y de los paradistas, pues estamos completamente a
favor y por ello la apoyamos.
Respecto a la 28, pues obviamente no, realmente, pues eso, parece que ustedes
están más preocupados porque la corrupción no enturbie el proceso
independentista, que realmente por luchar contra la corrupción. Y eso es lo que nos
preocupa, eso es lo que nos preocupa, porque lo primero es que traer mociones a
este Pleno sobre asuntos que no le son propios o de su competencia, pues es
como…lo de siempre, lo que hacen siempre, es enturbiar el debate político y
volverlo a plantear en términos de independencia sí o no, cuando aquí estamos por
temas municipales y por solucionar temas de gestión municipal a todos los vecinos,
en cambio estamos dedicando tiempo a cosas a las cuales no tenemos, para las
cuales no tenemos competencia.
Por ello, nos resulta inaceptable esta moción, a ver, si algo tenemos claro en esta
legislatura pasada, bueno, ya muy pasada, que ha presidido el Partido Popular, es
que desde la fiscalía, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, se ha
luchado contra la corrupción, sin descanso, y prueba de ello son todos los casos
que han aparecido, y la mayoría, eso sí, hacían referencia a legislaturas pasadas,
pero ha sido allí donde había un caso de corrupción, donde tanto los jueces, como
la fiscalía, como la policía, dependiente del Ministerio del Interior, han estado al
servicio de la Ley, al margen de cualquier color político. Por ello, nadie,
absolutamente nadie puede poner en duda el trabajo que ha llevado a cabo el
Ministerio del Interior y los medios que ha puesto a disposición de la fiscalía y de los
jueces.

…/…

134

Las grabaciones, estas por las cuales ustedes se permiten cuestionar la labor del
Ministro, hacen referencia a conversaciones ya pasadas, bastante pasadas, no son
actuales, y además grabadas de manera ilegal y sacadas a la luz fuera de su
contexto, con cortes concretos, que pretendían no más atribuir una supuesta actitud
o complot, que de hecho no está probado. Y no está probado y está probado lo
contrario, que se ha trabajado con honestidad y atendiendo a la Ley, porque lo
cierto es que es normal dentro del Ministerio y del propio Ministro, que hable con el
responsable de la Oficina Antifrau, como han hecho todos los partidos políticos y el
mismo lo ha reconocido, y además lo hago sobre líneas de investigación que tiene
abiertas en Cataluña y con políticos catalanes y que han estado o están en el
poder, al margen de sus ideas, obviamente no lo va a hacer con otro tipo de
políticos, hablará con el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, pues de
casos referentes a Cataluña, aunque les moleste.
Y visto con perspectiva los casos que han salido a la luz, fruto de estas
investigaciones, ellos no son ningún montaje, ningún montaje del gobierno, sino son
casos de corrupción real y que los jueces han tirado hacia adelante, al parecer les
preocupa más eso, que puedan seguir apareciendo casos de corrupción y que no
tengan controlados o al menos están haciendo de correo de transmisión para
disimular. Porque esa situación la utilizan ustedes como cortina de humo, como
cortina de humo para cuestionar ahora la veracidad de casos que están siendo
investigados y algunos incluso enunciados por su propio partido, porque ustedes,
en el tercer punto del acuerdo, manifiestan que quieren un nuevo país libre de
corrupción, pero qué pretenden, que no se investigue la corrupción política, o se
refieren a combatirla, a combatirla cómo, quitando inmediatamente al Sr. Daniel de
Alfonso, responsable de la Ofician Antifrau, y dejando a su segunda, aunque sea de
manera provisional. Su segunda que, por cierto, públicamente nunca ha puesto
objeción a la labor del Sr. de Alfonso, pero en cambio parece ser que es mucho
más avispada en casos de corrupción, al fin y al cabo redactó el último informe de
la Comisión de Investigación del caso “Palau”, diciendo que no había indicios
fehacientes de que CiU se hubiese financiado irregularmente con comisiones
ilegales, bueno, poco después fueron embargadas las sedes de CiU como medida
cautelar por ello.
Por tanto, rechazamos esta moción y, la verdad, a nosotros nos gustan perfiles en
la Oficina Antifrau independientes y que luchen contra la corrupción, y no nos gusta
cuestionar a aquellas personas que luchan contra la corrupción.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 28, que és sol·licitar la dimissió del Ministre de l‟Interior en
funcions, del govern de l‟estat, des del nostre grup municipal condemnem amb
contundència la guerra bruta del govern de l‟estat contra formacions polítiques que
defensen idees o ideologies contràries a les seves. Aquestes pràctiques
inacceptables són hereves d‟un temps que malauradament aquest país va ser
obligat a patir durant 40 anys de dictadura franquista. Ara som a un estat
democràtic i de dret, les persones escollides per a representar-lo han de ser les
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garants dels principis i valors de la democràcia, aquests fets demostren la
incapacitat moral del Ministre Jorge Fernández Díaz, per exercir el càrrec de
Ministre d‟Interior que ha de defensar i complir la Llei i la Constitució. Per això,
votarem a favor d‟aquesta moció.
Respecte a la moció número 29, de la creació d‟un servei a domicili dels mercats
municipals, si no recordo malament, aquest servei ja es va intentar fer fa un temps i
no sabem molt bé per què no va funcionar, i seria molt important esbrinar i
solucionar les causes que van produir que aquesta prova pilot no fos el resultat
adequat. I sobretot ressaltar la necessitat de dinamitzar el que són els mercats,
compleixen una funció molt important dintre dels nostres barris, perquè com diu la
moció, són establiments d‟una grandíssima qualitat i d‟una proximitat, els nostres
barris no serien els mateixos sense els mercats. Nosaltres votarem a favor
d‟aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En cuanto a la moción número 28, moción solicitando la dimisión del Ministro del
Interior en funciones del gobierno, vamos a decirles que estamos absolutamente a
favor, como no puede ser de otra manera. Ya en su momento y está aquí en la
hemeroteca, el Sr. Sánchez, Iglesias y el propio Rivera pidieron la dimisión
inmediata del Sr. Fernández Díaz y, evidentemente, por el uso impropio de las
instituciones públicas, lo que se llaman las cloacas del estado.
Y sí, Sr. Antoni, ahí estamos de acuerdo, usted apela a un país normal, lo ha dicho,
esto en un país normal no puede ocurrir, tiene usted toda la razón del mundo, y
como le digo, estando de acuerdo que en un país normal no deben pasar estas
cosas, en absoluto ¿no? El estado de derecho debe ser lo que funcione, pero mire,
cuando hablamos de un país normal, y ustedes se rasgan las vestiduras, en este
caso con razón, porque este señor ha hecho un uso impropio de las instituciones
para atentar contra otro partido político que, nos guste o no nos guste, tiene el
derecho legítimo y la democracia lo avala para estar ahí, y nada que decir a sus
postulados políticos, aunque estemos en contra o unos nos gusten más y otros
menos, no son formas de combatir al adversario político, con las instituciones
públicas, y mucho menos por las cloacas del estado, que es lo que se llaman.
Pero, como le digo a usted, no deben rasgarse las vestiduras, porque en un estado
de derecho tiene que prevalecer la Ley y ustedes llaman y arengan a la
desobediencia, por lo tanto, me parece bien lo que usted dice, pero se contradice
un poco en donde estamos, porque claro, si ustedes están hablando de que en un
país normal no debe pasar eso, un país normal es el país que observa el estado de
derecho y no llama a la desobediencia civil de las leyes que avalan el estado de
derecho y la convivencia entre todos. Por lo tanto, si bien estoy de acuerdo con
usted en lo que dice, y no creo que este señor deba estar ni un segundo en el
próximo gobierno, si es que al final se inviste el Sr. Rajoy como presidente, y
estamos de acuerdo en pedir su dimisión, pues no son ustedes los más indicados
para dar lecciones a nadie, pero estamos de acuerdo.
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Por lo tanto, vamos a votar a favor de esa moción, porque creemos que en este
caso les asiste a ustedes la razón y no nos duele a nosotros, ni tenemos la venda
en los ojos para negar la evidencia, y aunque tengamos diferencias políticas
sustanciales, no nos ciega la pasión para reconocerles cuando tienen razón, algo
que nos gustaría que ustedes también hicieran, porque es que no nos dan ni una,
todo es absolutamente en contra de los que opinamos distinto de ustedes, por
decirlo de alguna manera. Por lo tanto, me alegra que hayan presentado esta
moción, porque tenía ganas de decirlo, no puede estar este señor en ningún
gobierno, porque ha utilizado o ha intentado utilizar impropiamente las instituciones
públicas, aunque algunos tampoco se deben rasgar las vestiduras, porque se ha
hecho más veces en este estado, aún puedo recordar lo de los GAL y tal, porque no
vayamos que alguno se escape por ahí por la tangente, que tienen mucho que
callar otros que igual también dan lecciones de democracia.
Dicho esto, en la otra moción, vamos a votar en contra, porque no nos cabe duda, y
nos lo explicó el otro día el propio gobierno y estamos de acuerdo, porque lo hemos
podido constatar, que esto ya se ha hecho y parece ser que los propios señores de
los mercados han dicho que no funcionaba, por lo tanto, me parece volver a lo
mismo, esto de pruebas piloto y hacer cosas, cosas que ya se han experimentado y
que parece ser que no han funcionado, volver a lo mismo, en cualquier caso
estamos en contra, pero en fin, como digo siempre, la soberanía la tiene este Pleno
y el gobierno, de poner en marcha lo que aquí se apruebe, si es que tiene a bien
ponerlo, porque no siempre lo hace. En cualquier caso, votamos en contra, muchas
gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Per començar ja amb el posicionament de la moció 29, que és l‟última que s‟ha
parlat per part de Ciutadans, per aquest equip de govern són fonamentals els
mercats a la vida comercial dels barris, això està clar, com deia també el portaveu
d‟Esquerra Republicana, la veritat és que el producte dels mercats són compres de
qualitat, de salut, i jo penso que són coses que s‟han de potenciar i recolzar per part
d‟aquest Ajuntament. Però sí que és veritat que hem de trobar fórmules per posar el
mercat una miqueta en marxa i donar-li vida, això està clar, posar-los d‟una manera
més atractiva, donar un servei de qualitat, de modernitat, de varietat i de serveis.
I parlant justament de servei, que és el tema que avui porta aquesta moció, aquest
servei que també feia la pregunta per part d‟Iniciativa-Esquerra Unida i AlternativaPirates, sí que és veritat que aquesta iniciativa es va posar en marxa a l‟any 2005,
es va començar a treballar amb totes les associacions de mercats de la ciutat, els
vuit mercats, i només va ser un el que va voler posar en marxa aquest servei, que
va ser el mercat de Santa Eulàlia. Es va fer un conveni tant amb els paradistes
d‟interior, l‟Ajuntament i justament una associació molt important que tothom coneix,
com tallers Bellvitge, per posar en marxa aquest servei a domicili, i durant tres anys
va haver aquest conveni.
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I la veritat és que aquest conveni, a part de contemplar un punt d‟atenció al client,
que era una parada que estava buida i que es posava en marxa aquest servei, es
va donar un suport econòmic per part d‟aquest Ajuntament durant tres anys i
després també es va habilitar una zona d‟aparcaments, va haver una difusió i
promoció del servei, es va fer una formació també per part de l‟Ajuntament al
personal que formava part d‟aquest servei, i quan van acabar aquests tres anys, sí
que és veritat que ells van tenir encara l‟empenta de continuar aquest servei, però
ja, clar, el manteniment corria a càrrec dels clients i dels paradistes, i això no va
sortir bé, van ser ells mateixos que van dir que després de tres anys de posar-lo en
marxa per part del conveni amb l‟Ajuntament i després per part d‟ells, que no
funcionava perquè la gent no demandava aquest servei.
O sigui, sí que és veritat que en aquell moment, doncs no va resultar un projecte i
un servei que la gent demandés. Això no vol dir que a dia d‟avui, que això també ho
comentàvem aquest matí, la situació ha canviat, estem parlant de l‟any 2005, sí que
és veritat que no va ser només un any, ja he comentat que va ser al llarg d‟uns
quants anys, però és veritat que la situació ara econòmica i comercial ha canviat i jo
penso que hem de modernitzar els mercats, i una cosa seria donar aquest servei,
intentar començar a treballar per això que diu aquesta moció de fer un estudi de la
possibilitat una altra vegada de posar en marxa aquest servei, això sí que ho farem
per part d‟aquest govern. I és veritat, aprofitant que tots els mercats tenen parades
buides, doncs també donar aquest suport perquè puguin fer aquest servei des
d‟aquesta parada buida.
O sigui, en aquest cas, tal i com es contempla en aquesta ocasió la moció, sí que
tornaríem a donar aquest recolzament i aprovar la moció d‟Esquerra Republicana.
Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per posicionar-nos respecte de la moció número 28, on se sol·licita la dimissió del
Ministre de l‟Interior. És evident que, diguéssim, que el que hem pogut veure i sentir
no és massa edificant, i menys per algú de la posició del que és un Ministre de
l‟Interior del govern d‟Espanya. I crec que tot plegat també s‟ha intentat arribar a la
cerimònia de la confusió, quan al final el que es plantejava era si el més important
era el que s‟havia dit a la conversa o que la conversa s‟havia difós, i crec que això
és confondre les coses d‟una manera important. Perquè mirin, si al final l‟important
és la gravació, llavors encara em preocupa més ¿cóm és possible que en el
despatx del Ministre de l‟Interior es faci una gravació d‟una conversa entre ell i el
Director de l‟Oficina Antifrau de Catalunya, i que aquesta gravació, que mai s‟ha
pogut fer en el despatx del Ministre de l‟Interior, a sobre surti i es faci una difusió en
un mitjà de comunicació? Això sí que és traslladar una sensació de risc al conjunt
de la població, perquè si a casa del Ministre de l‟Interior passa això, què no pot
passar a la resta de l‟Estat. Per tant, vigilem quan posem les culpes o posem la
càrrega de la prova en un lloc o un altre, al despatx del Ministre de l‟Interior, ja li dic
jo, que si el Ministre de l‟Interior no vol, allà no es grava res. Per tant, vigilem on
posem l‟accent.
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I mirin, del que es desprèn del que per mi és el fons de l‟assumpte, que és el que
d‟aquelles converses s‟extreu, és evident, i vostè ho deia, el portaveu del Partit
Popular, és evident que el Ministre de l‟Interior té l‟obligació de reunir-se, de
mantenir reunions, de conèixer en profunditat i de primera mà, les qüestions que
afecten a la seguretat de l‟Estat, i que la corrupció és un element que, a més a més,
per l‟alarma social que genera, ha de permanentment tenir preocupat al Ministre,
faltaria més, per tant, fa bé, si això és el que fa, de tirar endavant aquesta funció.
Ara, el que no fa bé, és de dir o d‟ordenar o de suggerir segons quines coses,
perquè això sí que és excedir, de totes totes, el mandat que té. I en aquestes
converses que hem pogut sentir tots, crec que sense...o mantenint aquella
presumpció d‟innocència que tots hem de tenir, crec que pel que hem pogut
escoltar, el Ministre es va excedir greument de les seves funcions i el Director de
l‟Oficina Antifrau també. I, a més a més, que d‟aquesta conversa desprès es faci
publicitat, també.
Per tant, tot plegat, home, no intentin defensar el que és indefensable, vostès saben
que nosaltres hem defensat sempre en aquest Ajuntament que això de instar a
d‟altres administracions a que cessin a un Ministre o a un Conseller o a un
President del Govern, crec que per respecte institucional amb això s‟ha de ser molt
curós, ara, amb la nova redacció que ha presentat el grup d‟Esquerra Republicana,
el que es fa és demanar la dimissió, crec que aquest Ministre se l‟ha guanyat a pols
i, per tant, nosaltres votarem favorablement al conjunt de la moció, excepte en el
punt tercer, i a la Junta de Portaveus jo li he fet la pregunta al Portaveu del grup
municipal d‟Esquerra Republicana, què volia dir exactament aquest punt, perquè
em sembla que és aprofitar també les coses allà on no toquen i com em sembla que
és aprofitar les coses allà on no toquen.
Nosaltres votarem en contra del punt tercer, perquè no en un nou Estat, en aquest
Estat, en el que estem, no en un nou país, no, en aquest país, en el que estem,
volem un país, volem un estat, lliure de corrupció, lliure de corrupteles i lliure
d‟insensateses de gent que ocupa uns càrrecs d‟alta responsabilitat. Per tant,
votarem favorablement a la moció, Sra. Secretària, a excepció feta del punt 3, que
votarem en contra.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
No, únicament per aclarir al Portaveu del Partit Popular que el que feia el Ministre
de l‟Interior no era investigar casos de corrupció amb el Cap de l‟Oficina Antifrau de
Catalunya, sinó el que feia era dirigir a qui havia d‟investigar únicament pel tema de
rivalitat política, i en el cas, per exemple, que s‟anomena dintre de les converses,
familiars del President d‟Esquerra Republicana i Vicepresident del govern de la
Generalitat de Catalunya, el Sr. Oriol Junqueras. Vostès han remenat, han remenat
i han remenat molt, buscant a sota les pedres a veure si Esquerra Republicana
tenia algun tipus de cas de corrupció, intentant fent muntatges, i no han trobat res,
ni un cas de corrupció en 85 anys, ni una sospita, per molts muntatges que vostès
hagin fet.

…/…

139

I vostès no parlin de defensor de la lluita contra la corrupció, si vostès són un partit
corrupte de d‟alt a baix, és a dir, només s‟han de veure els casos de corrupció que
té el Partit Popular, les caixes B, el País Valencià i podríem fer una llarga llista. Per
tant, si el Ministre de l‟Interior vol investigar casos de corrupció, que investigui en el
seu propi partit el que cobrava en caixes B, entre ells, aquest Ministre, per tant, de
lliçons de corrupció vostès no ens donen cap. I també comentar-li que l‟Oficina
Antifrau va ser impulsada per Esquerra Republicana de Catalunya en el govern del
tripartit.
I, bàsicament, estem d‟acord, no ens ficarem en el model d‟Estat, Esquerra
Republicana de Catalunya té molt clar quin és el seu horitzó, que és construir un
nou país, la República Catalana, i que volem una República Catalana sense cap
tipus de corrupció, sense clavegueres de l‟Estat, i això és en el que treballem i per
això reivindiquem, doncs el dret a decidir i que els ciutadans i les ciutadanes
decideixin.
I respecte del servei de domicili dels mercats municipals, esperem, doncs que
aquesta vegada el projecte sorgeixi de manera positiva, com deia abans en la meva
intervenció, ja han passat més de 10 anys de l‟experiència pilot que es va fer, per
tant, tenim d‟altres experiències que s‟han anat fent durant aquests darrers anys a
diferents municipis de la demarcació de Barcelona, entre ells, comentava abans,
l‟Ajuntament de Barcelona que ha anat ampliant i estic segur que aquest servei serà
una eina més per intentar modernitzar els mercats municipals de la nostra ciutat.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. Hermosín, jo li vull dedicar unes paraules desprès d‟haver sentit tot el que ha dit,
perquè les coses es poden votar a favor o en contra, però no dient el que ha dit. No
va per vostè en persona, va pel Partit Popular, “se cree el ladrón que todos son de
su condición”, hi ha molts partits que... jo estic en contra de la corrupció, formo part
d‟un nou partit, però venia d‟un partit que precisament ens hem entestat en eradicar
aquest tema, ho hem fet perquè ens ho creiem i ho hem tirat endavant, amb els
costos que tenen fer aquestes coses, però quan ho fas per convicció, perquè et
dediques a la política per un servei públic per convicció, no només has de dir les
coses, sinó que les has de fer per ser creïble i tirar endavant. Segurament això hi ha
molta gent que no ho entén, perquè no ho han fet mai.
Si féssim una llista de casos que té el Partit Popular no acabaríem, Bárcenas, Rato,
Gürtel i tota València sencera, i que ens diguin el que hem de fer, jo crec que el
company d‟Esquerra, quan diu allò d‟un nou país, es pot interpretar de moltes
maneres, es pot interpretar per alguns un nou país, nova Catalunya independent,
però jo també crec que per aquells que creuen en Espanya, un nou país també
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significa tenir un nou país net, pot ser per tothom, però en tot cas serà per tots els
que ens dediquem a la política, eradicar la corrupció per tenir els organismes que
tinguem o la societat que tinguem, neta. Portar-ho tot senzillament a voler anul·lar a
unes persones, a una societat civil que forma part de Catalunya, que té el desig
d‟un nou país, un desig democràtic, net, clar, és absurd fer aquestes posicions.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
No, a ver, muy breve, negar que el Ministerio del Interior ha luchado y ha puesto
todos los medios a su alcance para trabajar en contra de la corrupción, es negar la
evidencia. Negar los casos de corrupción que han salido durante esta legislatura
con el apoyo de la policía judicial y de todos los medios del Ministerio del Interior, es
negar la evidencia.
Y, señores de Esquerra, si la corrupción la tienen muy cerca, sólo tienen que mirar
a la bancada de sus socios en el Parlament, allí la tienen, han tenido hasta que
cambiar el nombre, allí la tienen, con todo el cariño, pero allí la tienen, hacia usted,
vamos, no hacia… Nosotros hemos luchado contra todos y aquí en Catalunya lo
tienen muy claro, si quieren combatir la corrupción combátanla desde el Parlament,
miren a los escaños de izquierda y derecha que tienen como socios, comiencen por
ahí y serán creíbles.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, aquí va uno viendo el debate y se le abren los ojos ¿no? Yo cuando
voto a favor de toda la moción, me da la sensación de que he cometido un error en
función de las expresiones que he visto después.
Porqué cuando se habla del tercer punto de donar suport a aquelles manifestacions
de la societat civil que defensin un nou país lliure de corrupción al estado, yo
entiendo que está hablando del estado español. Claro que sí y estoy de acuerdo en
que se dé soporte a cualquier manifestación que quiera estar por ahí. Pero cuando
si usted lo que quiere decir es que sea un nuevo país fuera del estado español. ¿Se
refería usted a eso? Entonces no estaré en ese punto, por supuesto. Es que esto
está expresado de una manera muy ambigua donde los que somos un poco cortos,
no somos tan inteligentes como usted redactando mociones no acabamos de
entenderlo y guiados por la buena fe entendemos que cuando hablan de un nuevo
país, un nuevo país para todos libre de corrupción y que le damos soporte, claro
que sí, lo tengo que apoyar.
Pero si usted lo que quiere decir es hablar de un nuevo país refiriéndose usted
exclusivamente a Cataluña, estoy absolutamente en contra de ese punto y que
quede constancia en acta. Rectifico porqué es que yo guiado de mi buena fe y un
poco ya te digo como no llego a esa inteligencia suprema que tienen ustedes los
que parece ser que son supremacistas en algunos casos pues me doy cuenta de
que tengo que imbuirme en el debate para darme cuenta de la intención y de la
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mala fe que puede tener un punto y ahí lo entiendo que han intentado colarnos un
gol pero mire al final lo ha rechazado el poste y yo de rebote lo he enganchado y no
ha entrado.
Voto en contra de ese punto hombre porqué ustedes nos engañan pues eso está
mal redactado a mi modo de ver o yo no tengo capacidad para entenderlo. ¿Queda
claro?

Essent les 20.07 hores, abandona la sessió el Sr. Iván Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

SRA. ALCALDESSA
A ver Sr. García. Yo lamento comunicarle según la secretaria usted se ha
manifestado a favor de la moción, ahora dejan constancia en el acta de que
escuchado el debate, ustedes entendían otra cosa pero le recuerdo que en la junta
de portavoces el Sr. Fran Belver, portavoz del grupo socialista, ha hecho
expresamente esa pregunta…
Sr. García estoy hablando yo, déjeme un momento. No he hablado prácticamente
en todo el pleno, me gustaría que escuchara un poco y también para que quede en
fin para explicarlo. Ha hecho la pregunta y el Sr. Garcia ha explicitado que era un
país que “des d‟Esquerra Republicana estan treballant des de fa temps”. Si usted
quizá no lo ha entendido, pues le ha quedado claro ya en el debate que se trataba
de lo que, en fin, Esquerra Republicana de Catalunya está luchando para conseguir
pues un país independent i un nou país que es la república catalana.
Ya está. Manifestado... Sr. García a ver, si usted está de mal humor porqué se ha
equivocado en la votación, yo lo lamento. Es que no puede rectificar. Sr. García
usted ha expresado su votación y en este momento usted no puede rectificar. Vaya,
a no ser que la Sra. Secretaria, yo por mí encantada de la vida, pero la Sra.
Secretaria dirá si usted puede cambiar el voto expresado hace un momento.

SRA. SECRETÀRIA
A ver. El voto no se puede cambiar. El voto quedará como votar a favor de toda la
moción. No obstante, para tranquilidad del Sr. Miguel García, le digo este punto no
ha sido aprobado y evidentemente su intervención manifestando que su
interpretación de este punto que le ha llevado a votar a favor, quedará constancia
expresa en acta.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Sí. De todas formas para tranquilidad de todos los concejales y
concejalas si quiere decir como ha sido el resultado de la votación.

SRA. SECRETÀRIA
La moción 28, solicitando la dimisión del ministro del interior en funciones del
gobierno del estado español, queda aprobada, excepto el punto objeto de..., tres,
apartado tres, objeto de debate y la moción para la creación del servicio a domicilio
a los mercados municipales queda aprobada en su integridad.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Simplemente para una puntualización. ¿Ve Sr. García como no le embauco? Si
es que me tiene que hacer caso.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Miguel García no tiene la palabra. Sr. García a ver no sé si usted sabe después
de un año de concejal que para tener uso de la palabra la tiene que solicitar. Y la
presidencia se la tiene que conceder. Perdón. No tiene usted derecho a más turnos
de palabra. Pues tiene que hacerlo Sr. García si quiere respetar el orden que está
establecido de funcionamiento de este pleno. Muy bien Sr. García para usted la
perra gorda. Sra. Secretaria continuamos con el resto de mociones.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28 i 29; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 28.- SOL·LICITANT LA DIMISSIÓ DEL MINISTE DE L’INTERIOR EN
FUNCIONS DEL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL.
El diari „Público‟ ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de
l'interior en funcions i diputat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández
Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau. Més recentment, el diari „El
Periódico‟ ha fet públics uns informes policials on es confirma la existència d‟una
operació oculta del Ministeri de l‟Interior amb el comissari José Villarejo, quedant
palès l‟ús fraudulent dels recursos i les institucions democràtiques així com la
persecució dels poders de l'Estat, per a desacreditar l‟independentisme, contra
determinades formacions polítiques i les idees que representen. Atès que la llibertat
ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets
com els descrits, propis d‟estats totalitaris.
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Atès que la utilització perversa dels recursos i instruments de l‟Estat és inacceptable
i es tracta de la màxima expressió de la corrupció.
Atès que la democràcia i la llibertat d‟expressió han de ser els pilars bàsics de
qualsevol Estat.
Atès que l‟Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar
per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la
investigació de la corrupció.
Per tots aquests motius, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet proposa l‟adopció dels següents
ACORDS
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt Primer, amb una esmena “in voce” ja incorporada,
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-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 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. Demanar la dimissió del Ministre de l‟Interior en funcions Sr. Jorge
Fernández Díaz, per fer un ús indegut del seu càrrec en intentar perseguir i
reprimir ideològicament a polítics independentistes.
b) Ha estat aprovat el punt Segon 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,
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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:
Segon. Manifestar el suport de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a les accions que
tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a
terme per esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
c) Ha estat REBUTJAT el punt Tercer 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; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; amb 11 vots a favor dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que
defensin un nou país lliure de corrupció d‟Estat.
d) Ha estat aprovat el punt Quart amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./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
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votació i que literalment diu:
Quart. Fer arribar aquest acord al Govern espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l‟Associació Catalana de Municipis
i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l‟Associació de
Municipis per la Independència i al Consell de Ciutat.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
El diari „Público‟ ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de
l'interior en funcions i diputat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernández
Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau. Més recentment, el diari „El
Periódico‟ ha fet públics uns informes policials on es confirma la existència d‟una
operació oculta del Ministeri de l‟Interior amb el comissari José Villarejo, quedant
palès l‟ús fraudulent dels recursos i les institucions democràtiques així com la
persecució dels poders de l'Estat, per a desacreditar l‟independentisme, contra
determinades formacions polítiques i les idees que representen. Atès que la llibertat
ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta qualsevol intent de
discriminació i persecució per raó de pensament i no poden quedar impunes fets
com els descrits, propis d‟estats totalitaris.
Atès que la utilització perversa dels recursos i instruments de l‟Estat és inacceptable
i es tracta de la màxima expressió de la corrupció.
Atès que la democràcia i la llibertat d‟expressió han de ser els pilars bàsics de
qualsevol Estat.
Atès que l‟Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar
per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la
investigació de la corrupció.
Per tots aquests motius, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet proposa l‟adopció dels següents
ACORDS
Primer. Demanar la dimissió del Ministre de l‟Interior en funcions Sr. Jorge
Fernández Díaz, per fer un ús indegut del seu càrrec en intentar perseguir i reprimir
ideològicament a polítics independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a les accions que tant el
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Fer arribar aquest acord al Govern espanyol, a tots els grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, a l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l‟Associació de Municipis per la
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Independència i al Consell de Ciutat.

MOCIÓ 29.- PER A LA CREACIÓ DEL SERVEI A DOMICILI PELS MERCATS
MUNICIPALS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, 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; 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 dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 4 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El comerç local i els Mercats Municipals són uns importants generadors de llocs de
treball i d‟activitat econòmica a la ciutat. També són un punt de trobada i de
relacions humanes, més enllà de l‟intercanvi estrictament comercial, i que els pot
configurar com a tret diferencial del comerç, la cultura i forma de vida del nostre
municipi. El comerç local ajuda a crear models de convivència i civisme, i que a la
vegada és motor d‟altres serveis complementaris (oci, turisme, cultura...).
Comprar als Mercats Municipals, cada vegada és més sinònim de comprar qualitat,
varietat, salut i confiança. És apostar per un comerç de proximitat, sostenible i
compromès amb el seu entorn econòmic, social i mediambiental.
Atès que els Mercats Municipals realitzen la seva activitat cap als ciutadans en un
entorn cada cop més competitiu i en unes condicions cada dia més complexes.
Atès que els Mercats Municipals han de continuar actualitzant-se i modernitzant-se
amb la finalitat d‟adaptar la seva activitat comercial a les necessitats i hàbits
comercials de la seva clientela. Cobrint amb més i millors serveis les demandes
dels clients i ciutadans.
Atès que en els darrers temps, l‟Ajuntament ja ha desenvolupat algunes iniciatives
de promoció dels Mercats Municipals.
Atès que des de l‟Ajuntament s‟han de posar a l‟abast totes les millores de serveis
necessàries per a fomentar l‟activitat dels Mercats Municipals i millorar la qualitat de
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vida dels ciutadans.
Atès que en els Mercats Municipals de l‟Hospitalet en l‟actualitat hi ha parades
buides per falta de demanda de paradistes.
Atès que hi han grups i entitats socials sense afany de lucre que treballen amb
persones vulnerables i en risc d‟exclusió i amb clara voluntat de servei a la societat.
Atès que el Govern Municipal ha adquirit el compromís d‟iniciar plans d‟ocupació
durant el mandat actual.
Per tot l‟exposat, el grup municipal d‟ERC proposa l‟adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Que conjuntament amb els paradistes dels mercats i les entitats socials
s‟estudiï el projecte de realitzar el servei a domicili pels clients dels Mercats
Municipals per tal d‟implementar aquest servei el més aviat possible.
SEGON: Que el Servei a domicili pels clients dels Mercats Municipals sigui realitzat
per col·lectius amb dificultats específiques per trobar feina, com les persones amb
discapacitats o persones en risc social.
TERCER: Que l‟Ajuntament cedeixi a les persones d‟aquests col·lectius una parada
disponible de cada mercat Municipal amb les condicions mínimes per poder
desenvolupar el projecte de servei a Domicili.
QUART: Fer arribar aquest acord als Mercats Municipals, a Creu Roja de
l‟Hospitalet, a la Federació d‟AA.VV. de l‟Hospitalet i al Consell de Ciutat.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 30 i 31, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la presentació Sr. Monrós.

Essent les 20.10 hores, abandona la sessió la Sra. Ana González Montes, regidora
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Presentem dues mocions. Com ja sabeu quan es produeix una aturada cardíaca
cada minut que passa les possibilitats de sobreviure es redueixen entre un 7 i un 10
%. Per això és molt important que la societat disposi d‟espais cardioprotegits, és a
dir espais dotats amb un desfibril·lador per poder actuar immediatament en cas
d‟aturada cardíaca. A hores d‟ara la nostra ciutat compta amb desfibril·ladors a tots
els poliesportius de la ciutat però pensem que és necessari anar més enllà i
incrementar el nombre d‟espais cardioprotegits en les diferents equipaments o
locals municipals així com en zones susceptibles de tenir grans aglomeracions de
gent.

En quant al tema dels espais. Un moment. Un segon. No trobo el paper. No patiu
que el trobaré. En la moció per incrementar el nombre de circuits d‟exercicis en els
espais públics de la ciutat, el tema és també, entenem que s‟ha de fer un seguiment
per tota la gent gran, per aquests espais de rehabilitació d‟exercicis de rehabilitació.
Habilitar espais públics, fer un recorregut, un circuit, acompanyat d‟unes persones
que puguin donar cobertura a aquesta gent. La figura de l‟assessor o dinamitzador i
entenem que també d‟això s‟ha de fer un estudi per localitzar els espais de més
afluència de la ciutat per instal·lar aquests circuits.

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.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Votaré a favor de les dues mocions i vull posar en valor sobre els espais
cardioprotegits que L‟Hospitalet actualment compta amb 51 desfibril·ladors que
aquest any en curs s‟instal·laran 15 nous i amb aquest total de 66 doncs tindrem
una ràtio de desfibril·ladors per habitant de les més altes de tot l‟estat. Sí que és un
tema que des de, primer des del servei de salut i ja quan va passar a ser doncs
competència de protecció civil des de seguretat i civisme ha estat un motiu de
preocupació localitzar aquests punts amb lo qual ens sembla bona idea fer un
estudi per assegurar-nos de que realment estem donant cobertura a tota la ciutat
amb les necessitats que pertanyen. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de les dues.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
A favor de les dues.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de les dues.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A favor de les dues.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor de les dues mocions però volíem comentar alguna cosa.
Sobre la primera moció, la moció per ampliar els espais cardioprotegits de la ciutat,
considerem que és una molt bona iniciativa amb la que estem plenament d‟acord.
Una ciutat com la nostra amb una densitat de població tan elevada on podem trobar
espais amb grans concentracions de gent com poden ser els equipaments, és
essencial que estigui cardioprotegida. Hem de detectar aquestes zones prioritàries,
escoles, instituts i zones esportives i assegurar-nos de que tinguin l‟equipament
necessari. L‟ús d‟aquests aparells és molt senzill i segur però com també ja
expressa la moció és necessari formar i sensibilitzar a la gent en el funcionament
d‟aquests aparells. Són mesures molt fàcils d‟implementar però que poden salvar
moltes vides i felicitem aquesta iniciativa que porta el grup de Convergència.
Per la moció 31 també votarem a favor i volem destacar la necessitat d‟esport de la
gent gran però també recordar que l‟esport és una necessitat i un hàbit de vida
saludable i recomanable al llarg de tota la vida. Per això considerem de vital
importància fomentar la pràctica esportiva i l‟activitat física des de les nostres
institucions. A més amb aquests equipaments dotem d‟utilitat a l‟espai públic per tal
que la ciutadania pugui gaudir de la ciutat en el seu conjunt. Així com també
destaquem l‟aposta per fomentar un envelliment actiu i activar els espais comuns
com a eines fonamentals de socialització de la nostra ciutat.
Votarem les dues a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, Sra. Alcaldesa, vamos a ver. Al margen de la moción, tengo que decirle algo que
usted por lo visto no ha observado en la reunión que hemos tenido antes. Por lo
tanto usted ha dicho una parte de la verdad que yo no le replico y una parte que no
digo que mienta pero igual no se ha enterado. Claro estaba usted muy ocupada con
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el problema del zapato. ¿Usted lo recuerda? Cuando resulta que se le había
estropeado el zapato y estaba intentando que alguien de alguna manera le diera
solución al problema del zapato. Seguramente en ese “interdín” yo he hecho una
pregunta y usted no se ha enterado. Es posible. Normal. Por lo tanto esa parte
quizá usted creo yo entender no se ha enterado.
Yo he preguntado también y no he entendido yo la respuesta que se me ha dado
que eso quisiera decir lo que he observado aquí. Si no yo no estoy dudoso de haber
votado a favor de eso. Usted lo entiende. Usted sabe lo que yo pienso. Por lo tanto
sería del género absurdo y tonto que yo hiciera ese tipo de intervención si es que
no estoy convencido de buena fe que la cosa no iba por ahí. Luego después ya me
he dado cuenta durante el debate que sí.
Por lo tanto, usted ha dicho una parte de la verdad que no voy a rebatir que es
verdad que ha habido una pregunta y han estado hablando y tal y seguramente yo
no he sabido captar eso pero en cualquier caso yo he preguntado y no ha quedado
la cosa así. Dicho esto queda claro que si yo tengo clara la conciencia de que eso
era así, la posición hubiera sido otra. No creo que nadie lo dude. Por lo tanto que
quede claro eso es lo que quería explicar.
Por otro lado las dos mociones vamos a votarlas a favor.
Essent les 20.16 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. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Per posicionar-nos favorablement com a grup per les dues mocions. Només fer
algun comentari al respecte a les dues.
Jo crec que en el tema dels desfibril·ladors, la cardioprotecció, crec que aquesta
ciutat porta temps fent els deures. Vam començar fa tres anys amb la instal·lació de
23 aparells en les instal·lacions esportives municipals, cosa que va ser bastant
pionera també en tot l‟entorn metropolità i català. Anem ara cap al setembre amb la
instal·lació de 15 nous aparells en altres espais de concurrència pública, la
concurrència de molta gent, per tant, per intentar també, doncs poder respondre en
aquests espais on és més fàcil que es pugui donar una situació d‟aquest tipus.
I amb aquestes actuacions i amb les actuacions que també les empreses privades i
altres organismes han fet a la ciutat, com deia la regidora de salut, estem amb 66
aparells que ens donen una ràtio d‟un aparell cada 4.000 habitants, que això és
més que, jo diria, a qualsevol altra ciutat espanyola. De fet al gener se li va donar el
títol de ciutat cardioprotegida a Parla, com la ciutat amb més desfibril·ladors amb
una ràtio de 1 cada 6.000, nosaltres estem amb 1 cada 4.000 i per tant,crec que
anem en el bon camí. Tot i així com deia la regidora es treballarà en veure si hi ha
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algun espai de la ciutat doncs que s‟hagi de cardioprotegir per un tema més de
distribució territorial.
Respecte a la moció de les activitats esportives als parcs, també la votarem
favorablement perquè considerem que va en la línea del que nosaltres hem
impulsat durant els darrers anys i també d‟una de les conclusions que va sorgir del
debat estratègic de ciutat de l‟Hospitalet ON, que parlava de concebre la ciutat com
un espai esportiu, és a dir tota la ciutat com un espai esportiu i en aquest concepte
els parcs evidentment poden tenir un protagonisme molt important.
Per nosaltres és tan important donar resposta als esportistes que ho fan a nivell de
competició com aquells que estan abonats a instal·lacions, però també aquells
esportistes lliures que fan esport de manera lliure i que ho fan utilitzant els nostres
parcs i els nostres carrers i, per tant, tenir una bona infraestructura en aquest
aspecte és positiu i evidentment promoure activitat física també a través de
programes propis, fent un especial o donar una especial importància a la gent gran i
a les persones amb discapacitat i per això fem alguns programes propis de
l‟ajuntament que intenten incentivar l‟activitat física entre aquestes persones.
Per tant, continuarem en aquesta línea, es continuaran en futures remodelacions
instal·lant aparells a parcs, perquè la gent gran pugui fer activitat física continuarem
amb aquests programes com L‟Hospitalet camina, les caminades saludables, el taitxi als parcs, aquesta app CiutatLHon que fem per incentivar també el que la gent
camini i conegui la ciutat i no només pensant en la gent gran com deia, sinó
pensant en la gent jove. I hi ha alguns projectes relacionats amb els skaters i amb el
workout que també posarem en marxa en els propers mesos. Per tant,estem
totalment d‟acord i per això donem el suport a la moció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Agrair el suport de tots els grups del consistori en aquestes dues mocions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió sobre les mocions. En tot cas, Sr. García a
veure jo no entraré en polèmica. Està clar que a les reunions de vegades estem
atents i d‟altres doncs estem una mica despistats i possiblement vostè en una part
d‟aquesta reunió ha sentit però no ha escoltat bé el que li volien dir el Sr. Garcia
després de la pregunta que el Sr. Fran Belver ha realitzat. Per tant,és igual o sigui
vostè. Pues a lo millor sí, a lo millor jo no m‟he assabentat però el que... no, no, si el
que s‟ha equivocat de votació ha estat vostè no jo. Val molt bé. Pues el que vostè
digui.
En tot cas, quedarien aprovades les dues mocions i passaríem a l‟últim apartat de la
CUP-PA.
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Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 30 i 31; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 30.-

PER AMPLIAR ELS ESPAIS CARDIOPROTEGITS DE LA CIUTAT.

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

Atès que un espai cardioprotegit és aquell que compta amb un desfibril·lador per
poder actuar immediatament en cas d'aturada cardíaca.
Donat que les aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres
causes de mortalitat en la població, amb més de 3.500 casos a Catalunya cada any.
Segons les dades actuals, un 30% dels afectats per infart agut de miocardi mor
abans de ser atès en un hospital. Si la intervenció amb un desfibril·lador es
produeix al primer minut, la recuperació del ritme cardíac és del 90% i, cada minut
que passa, les possibilitats de sobreviure es redueixen entre un 7 i un 10%. Per
tant, és molt important poder actuar immediatament amb un desfibril·lador a l'abast.
Atès que a la ciutat de l‟Hospitalet ja existeixen espais cardioprotegits com són, per
exemple, els poliesportius de la ciutat.
Vist que tot i així encara hi ha zones de la ciutat on seria convenient instal·lar
desfibril·ladors com poden ser els equipament municipals, mercats o espais amb
força concentració de gent.
Atès que l‟ús dels desfibril·ladors és senzill, només cal seguir les instruccions de
l‟aparell però que, tanmateix, és important que hi hagi personal preparat per utilitzar
aquest aparell als llocs on està instal·lat.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Realitzar un estudi per tal d‟identificar els espais prioritaris on instal·lar
desfibril·ladors i així incrementar el nombre d‟espais cardioprotegits de la ciutat.
SEGON.- Donar trasllat d‟aquesta moció a les associacions de veïns i entitats de la
ciutat.
MOCIÓ 31.- PER INCREMENTAR EL NOMBRE DE CIRCUITS D’EXERCICI
ALS ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que l‟exercici físic dut a terme de manera regular i controlada, juntament amb
una bona alimentació i unes hores de descans adequades, afavoreix una millora de
la qualitat de vida de les persones i possibilita que tinguin una esperança de vida
més gran.
Donat que aquest benefici de la pràctica regular de l‟esport és especialment
important en el cas de les persones grans.
Vist que, a més, s‟ha demostrat que la inactivitat física està relacionada amb el
desenvolupament d‟algunes de les malalties de major prevalença en la gent gran
(problemes cardíacs, diabetis, hipertensió,...) a més de contribuir a la pèrdua
d‟autonomia física i mental que condueix a la dependència.
Atès que les persones grans es troben en un període de la seva vida en què cal
posar especial atenció a la salut física, mental i socio-afectiva. L‟activitat física pot
actuar sobre les tres vessants permetent viure una vida més sana, feliç i autònoma.
Atès que la instal·lació d‟aparells d‟exercici i/o rehabilitació a diferents espais
públics de la ciutat fa que aquests es converteixin en espais que fomenten
l‟envelliment actiu, perquè promouen el suport social entre les persones de més
edat, a través de les relacions socials que s‟hi puguin establir i faciliten l‟autonomia
personal en la vida diària, amb la realització d‟exercici físic suau.
Atès que tot i que a la ciutat de l‟Hospitalet ja existeixen espais dotats d‟aquests
elements, hi ha un percentatge important de gent gran que no se‟n pot beneficiar
donat que aquests no estan situats al seu voltant.
Donat que per garantir la correcta utilització d‟aquests espais per part dels seus
usuaris així com per fomentar l‟ús d‟aquests espais seria necessària la figura d‟un
assessor/dinamitzador.
Per tots aquests motius, el grup Municipal de Convergència proposa al Ple de
L‟Ajuntament de l‟Hospitalet l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Fer un estudi per tal de localitzar els espais públics amb més afluència
de gent gran (parcs, places,...) amb l‟objectiu de poder elaborar un pla per fer que a
cada barri existeixi un espai públic dotat d‟un circuit d‟exercici pensats especialment
per gent gran o persones amb mobilitat reduïda.
SEGON.- Iniciar una campanya d‟assessorament i dinamització, tant en els circuits
nous com en els ja existents, orientada a poder formar als usuaris i, a la vegada,
motivar-los en la pràctica de l‟esport.
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TERCER.- Donar trasllat a les entitats de gent gran i associacions de veïns de la
ciutat.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, números 32 i 33, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Giménez per a la seva presentació.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En primer lloc, dir que estic bastant desorientat, perquè presento mocions,
presentem mocions abans de les onze de la nit i pel nostre grup estem
bastant...estem bastant desorientats, és curiós, és curiós. Estic bastant millor que a
d‟altres plens.
Bé. Presentem, tornem a presentar i refermem una moció que vam aprovar al Ple,
el Ple va aprovar el passat mes de desembre, per aturar l‟externalització del servei
d‟atenció telefònica ciutadana, el servei 010. Tenint en compte la falta d'interès i
transparència de l'equip de Govern de l'ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat,
volem recordar certs aspectes relatius a l'estat de la gestió del servei d'atenció
telefònica 010.
El Govern del Partit dels Socialistes de Catalunya va intentar entrar d‟urgència al
Ple del 29 de setembre de 2015, l‟aprovació d‟un conveni específic de col·laboració
entre l‟ajuntament de Barcelona i el de l‟Hospitalet per a la posada en marxa del
servei 010 de L‟Hospitalet en coordinació amb el 010 de Barcelona, en el marc de
col·laboració del conveni entre aquests dos ajuntaments, en matèria de
desenvolupament de les “Smart Cities”. A partir de l‟aprovació del qual, començaria
una prova pilot d‟un any d‟aquest servei, gestionat a través del 010, i tenint en
compte que aquesta suposada prova pilot venia realitzant-se ja des del desembre
del 2014.
D‟altra banda, voldríem afegir algunes consideracions noves en relació a la moció
que presentàvem al desembre de l‟any passat:
Atès que el citat període de proves s‟ha estat duent a terme, durant tot un any i mig,
a esquenes de la resta de grups municipals, amb una manca total de transparència
i amb una intencionalitat clara de manipulació de la voluntat de la resta de grups
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municipals.
Atès que abordàvem en aquest Ple, en el Ple, aquest assumpte, ara farà 7 mesos
amb el suport i petició expressa de tota l'oposició de suprimir l'actual gestió del
servei d'atenció telefònica 010, competència de l'Ajuntament de l‟Hospitalet, per part
de l'Ajuntament de Barcelona, i el seu retorn a la competència municipal de
l‟Hospitalet tal i com hi era fins a desembre de 2014. I que aquest Ajuntament no ha
donat l'oportuna resposta a la voluntat de la majoria d'aquesta cambra de
representació ciutadana.
Atès que segons explicava la memòria jurídica presentada a la proposta de conveni
específic de col·laboració entre ambdós ajuntaments, per a la posada en marxa del
servei 010 de l‟Hospitalet en coordinació amb el 010 de Barcelona, en el marc del
conveni entre els dos ajuntaments, en matèria de desenvolupament de les Smart
Cities i que cito textualment: “aquesta transferència de la gestió de serveis propis té
un marc jurídic especial i restrictiu donat el caràcter sensible en l'ús de dades de
veïnes i veïns de l‟Hospitalet. Aquest marc jurídic especial requereix que, perquè
l'Ajuntament de Barcelona pugui portar la gestió del 010, sigui aprovat per majoria
absoluta en el ple i ser publicat en el BOP, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, segons els articles 123.1 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, i l‟article 10 de la
Llei 26/2010 i article 15 de la Llei 30/1992”, cosa que no s‟ha fet fins ara, després de
més d‟un any i mig de servei després.
Atès que la resposta institucional d'aquest govern local davant l‟interès d'aquest ple
per la cessió legal de la gestió del servei d'Atenció Telefònica 010, per part de
l'Ajuntament de Barcelona, ha estat situar-ho sota el paraigües legal del conveni pel
desenvolupament de les „Smart Cities‟, i que aquest conveni ha vençut la seva
vigència l'any 2015 i actualment està només sustentat en la clàusula de la pròrroga
anual si cap part manifesta el contrari.
Atès que el cost pagat a l'Ajuntament de Barcelona per realitzar aquesta gestió ha
excedit del límit pressupostari que aquest mateix equip de Govern local s'havia fixat
passant a ser de més de 263.800 euros, front els 250.000 que contemplava la
citada memòria de la proposta de conveni, per a la posada en marxa del servei 010
de l‟Hospitalet en coordinació amb el 010 de Barcelona.
Atès que la proposta de conveni per a la posada en marxa d‟aquest servei va ser
retirada del seu tràmit d'urgència al setembre de l‟any passat i que sent aquest
l'únic document institucional al que hem tingut accés en la nostra tasca com a
oposició, on s'especifiquen les condicions i es detalla el marc competencial
d'aquesta competència de caràcter sensible i crític per la tipologia de la informació
manegada i que no existeix cap informe previ aprovat pel Ple, per estudiar
l‟externalització del servei d‟atenció ciutadana.
Atès també que el personal de l'Ajuntament ha destinat hores del seu treball per a
aquesta institució, a l'assessorament i transmissió d'informació al personal de
l'empresa subcontractada per l'Ajuntament de Barcelona per oferir aquest servei i
que aquestes hores no han estat imputades per minorar el cost de la factura de
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l'Ajuntament de Barcelona, ni la de l'empresa concessionària a l'Ajuntament de
Barcelona, segons intuïm tampoc.
Atès que l‟equip de la plataforma d'atenció telefònica ha rebut un total de 43.986
trucades des de la seva posada en funcionament el 9 de desembre de 2014 fins a
setembre de 2015, malgrat que el Ple no ha aprovat l'arrencada d'aquesta fase de
proves inclosa en la proposta de conveni específic entre els dos ajuntaments.
Atès que l'única resposta rebuda a diverses sol·licituds d‟informació presentades
pel grup municipal CUP-Poble Actiu, des del rebuig a la proposta de conveni al
setembre de 2015, sobre la gestió del servei d'atenció telefònica per part de l'equip
de govern, ha estat la raó per la qual no s‟ha aturat el servei d‟atenció telefònica
ciutadana prestat per l‟Ajuntament de Barcelona, ens diuen, és la de no malmetre el
servei a la ciutadania.
Per tot això reiterem els tres acords de la mateixa moció que presentàvem al
desembre de l‟any passat: Aturar l‟actual gestió del servei d‟atenció ciutadana de
L‟Hospitalet de Llobregat, a càrrec del servei 010 de l‟Ajuntament de Barcelona, a
través de l‟empresa privada Arvato Qualytel. Retornar a l‟àrea competent de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, de manera immediata, la gestió del servei
que prestava el propi Ajuntament abans de desembre de 2014. I fer un estudi en un
termini de 3 mesos per saber els costos reals que suposaria tenir implantat el servei
assumint-ho el propi Ajuntament versus el model de gestió externalitzada.
Per últim, comentar la notícia publicada pel diari El Triangle el passat 17 de juliol,
sobre la finalització del contracte actual del servei 010 de l‟Ajuntament de
Barcelona, amb Arvato Qualytel Teleservices, empresa en el punt de mira dels
sindicats des de fa temps, per l‟explotació laboral de les seves treballadores, a
finals del present any 2016 acabarà aquest contracte. Així com el debat intern
també sobre la remunicipalització del servei, per part de l‟Ajuntament de Barcelona.
Aquesta notícia, juntament amb la proposta aprovada per la Junta de Govern Local
de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, el passat 12 de juliol, aprovació per procediment
obert i subjecte a regulació harmonitzada dels serveis d‟atenció multicanal de
l‟Ajuntament, contractació dels serveis per a la plataforma d‟atenció multicanal 010,
on s‟inclou la licitació pública del servei d‟atenció telefònica ciutadana 010, el mateix
que porta més d‟1 any i mig externalitzat, a través del 010 de l‟Ajuntament de
Barcelona, el mateix que el Govern del PSC ens va assegurar en Ple de desembre
que no havia estat privatitzat, sinó que s‟estava gestionant a través d‟un conveni
amb una altra administració i el mateix que ara, de manera clara i diàfana, treuen a
concurs públic, abans que s‟acabi el contracte de l‟Ajuntament de Barcelona amb
l‟empresa concessionària. Què fàcil és defensar els serveis públics, quan no
depenen de l‟administració que governes i què difícil sembla defensar la gestió
pública dels mateixos, quan sí que en depenen.
La segona moció que presentem és una moció que fa ressò del manifest i la
proposta de moció que fan les afectades per l‟ICAM, per l‟Institut Català
d‟Avaluacions Mèdiques. Les administracions públiques tenen el deure de vetllar pel
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benestar de les persones i protegir els seus drets. La salut és el principi de tot
benestar i totes les institucions constituïdes democràticament tenen l'obligació
d'oferir tots els recursos al seu abast per garantir que l'assistència i la cobertura
mèdica siguin un dret garantit de la ciutadania.
En els últims mesos, i fins i tot anys, s'ha detectat un increment significatiu del
nombre d'altes mèdiques ordenades per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques,
l‟ICAM. Altes forçoses dictades, en molts casos, sense seguir criteris mèdics i en
contra de l'opinió tant dels facultatius de capçalera, com dels propis pacients. De la
mateixa manera, les denúncies d'unes actituds, protocols d'atenció i funcionament
de l‟ICAM per part de la recentment constituïda Plataforma d'Afectades per l‟ICAM i
l‟INSS han posat de manifest greus deficiències i agressions a les pacients des d'un
organisme que hauria de vetllar per la seva salut.
Aquest increment de les altes mèdiques forçoses es produeix, en paral·lel, a un
important descens de la durada de les baixes i les incapacitats. Així, al 2005 la
durada mitjana de les incapacitats temporals a Catalunya era de 37,8 dies, deu
anys més tard, ja només era de 29,3 i durant els primers quatre mesos del 2016
encara ha baixat més i se situa en 23,7 dies.
L'ICAM), depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, és
l‟òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es determina si una
persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball,
si es té dret a una pensió per invalidesa, o si el pacient es considera “apte” per
reincorporar-se laboralment per una millora del seu estat de salut.
La Plataforma, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016 amb l'objectiu de
visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme avaluador de
la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades. Cada
vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions
d'invalidesa. El context d'atur i la precarietat laboral en augment, sovint situa les
persones malaltes que no reben cap ingrés ni cap tipus de prestació social al llindar
de la pobresa i l'exclusió social.
Bé simplement per acabar, el que hem volgut amb aquesta moció bastant llarga i
exhaustiva, és aterrar a la ciutat de L‟Hospitalet amb compromisos concrets al
manifest i la proposta de moció que feia la Plataforma d'Afectades per l'ICAM. Si
voleu després entrem al detall. Gràcies.
Essent les 20.23 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Ana González Montes,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

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

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Començaré comentant aquesta darrera moció. Sí que és cert que la versió original
diguem de la moció doncs té molts, moltíssims punts, gairebé íntegre, que estic
completament a favor però l‟adaptació que s‟ha fet d‟aquesta moció a la realitat de
la nostra ciutat és força desencertada. Votaré a favor únicament del punt número 8 i
en contra dels altres per diferents motius i m‟explico.
L‟acord 1 demana que es faci públic un conveni que ja ho és. Es va publicar tant al
BOE com al DOC. Al BOE el 12 d‟agost de 2013 i al DOC 4 de setembre de 2013.
És un conveni que potser no és fàcil de trobar perquè no especifica directament
l‟ICAM en el títol, si el departament de salut i aquí desplega doncs tot el conveni
que vostès demanen que es faci públic.
Per altra banda, la moció insta o demana diverses coses al consell de salut. Bé
aquest consell ja no existeix. Amb la llei de grans ciutats i la creació del consell de
ciutat es va dissoldre i dit consell de ciutat va assumir les funcions i els objectius de
l‟antic consell de la salut. Per tant, considero que si té una proposta per treballar al
consell de ciutat, que em sembla molt bona, pot, com a conseller, doncs apuntar-se
a la taula de drets socials i cohesió que es on treballen les línees de salut, si es que
no ho ha fet encara, i proposar aquesta línea de treball. El consell de ciutat és un
òrgan de participació ciutadana per la qual cosa trobo que és molt més adient i
amable fer-li una proposta directament com a conseller que no pas obligar a cop de
moció.
Per altra banda, no trobo necessari un conveni amb el col·legi d‟advocats que ens
suposarà una despesa pública perquè existeix ja un conveni entre el col·legi
d‟advocats i la Generalitat de Catalunya que ofereix serveis d‟orientació jurídica
aquí mateix, a la ciutat de la justícia. Per altra banda, alguns d‟aquests treballadors
que estan afectats també estan sindicats, formen part d‟algun sindicat i aquests
òrgans també ofereixen assessorament jurídic i legal als seus membres. D‟igual
manera adreçar els afectats a l‟àrea de benestar i drets socials crec que seria
quelcom poc efectiu, si més no com a mínim pels recursos limitats de que
disposem.
Sobre la campanya de sensibilització, bé demanem campanyes de sensibilització
per tantes coses que crec que al final ja no fan efecte. Hem de treballar un nivell
més profund, fent tot el possible per aconseguir una societat més tolerant i més
respectuosa envers l‟altre. És un objectiu molt més global del que vostès plantegen
però trobo que és l‟única forma d‟eradicar aquesta insensibilització que d‟alguna
manera s‟apunta a la moció, entre moltes altres. I no trobo millor forma d‟activar una
iniciativa com aquesta de canviar aquesta percepció social que doncs donant
exemple com a representants polítics.
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Sobre l‟acord que demana aturar les derivacions del centres sanitaris públics als
centres privats per realitzar proves i diagnòstics. Ideològicament estic completament
d‟acord i apostaria pel mateix però actualment ens estem queixant del col·lapse
sanitari que existeix als nostres centres i encara col·lapsaríem més i faríem llistes
d‟espera més llargues si ho apliquéssim immediatament. Per tant, començar a
treballar en aquesta línea em sembla que seria fantàstic i que succeeixi més abans
que després però aturar-ho ja lamentablement no ho veig viable.
En referència a l‟altra moció, a la del 010, votaré a favor. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
En referència a la moció del 010 al seu dia després d‟una esmena que va fer el Sr.
Jordi Monrós vam votar a favor i avui votaré a favor també. Esperem que es pugui
resoldre aviat aquest tema.
I sobre la moció 33, el 8 a favor i la resta en contra.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la moció de l‟ICAM ens abstindrem, però també volia comentar
l‟abstenció el perquè.
Primer, jo entenc que hi ha un desgavell en alguns... barregem conceptes que no
tenen res a veure uns amb els altres. Entenc perfectament tot el tema de l‟ICAM,
per motius professionals l‟entenc perfectament el que volen proposar, però aquí
crec que es centren només en que l‟ICAM tot ho fa malament.
I per tant, després també barregem el tema del seguiment jurídic tant en quant
donat des d‟una administració pública amb un dret privat per això hi ha convenis
amb el col·legi d‟advocats aquí a la ciutat de la justícia. El benefici de justícia
gratuïta i hi ha serveis d‟orientació i d‟assessorament jurídic per aquest tema que
torno a repetir penso que són del dret privat i no del dret públic. I per tant,seria
barrejar conceptes des del meu punt de vista.
Després també barregem conceptes i anem a parar a que demanem que com els
únics valedors són la PAICAM quan jo crec que l‟assessorament o diferents
associacions de juristes o de sindicats donen defensa i cobertura a tota aquesta
gent afectada pel tema de les baixes, no d‟ara, no de la constitució d‟aquesta
plataforma d‟ara sinó de tota la vida. Vull dir, les incapacitats laborals existeixen des
de fa molts anys, com a mínim segur des de l‟estatut dels treballadors de l‟any 80 i
els procediments d‟incapacitat sempre han tingut un procediment. I a més a més
vull dir moltes vegades, tot i que un inspector metge doni l‟alta a un treballador, tu
pots impugnar aquesta alta, anar fins a un judici, a un tribunal, a un tribunal superior
de justícia i en molts casos guanyar aquest dret que tu creus que tens sobre
l‟impugnació d‟una baixa mèdica o sobre una incapacitat permanent.
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Per tant, pressuposar directament o d‟una manera almenys des de la meva
interpretació del que estic llegint de que depurar responsabilitats i tal, en tot cas
estaríem parlant de depurar responsabilitats d‟aquelles persones que hagin fet
alguna cosa i aquí estem parlant de l‟organisme en general com si almenys, torno a
repetir és la meva interpretació sobre el tema, per tant, tot i que hi ha moltes coses
de les que diuen en que podria estar d‟acord el redactat o la contundència del
redactat faig una abstenció sobre el mateix.
I en quant al 010 també faré una abstenció i us explicaré també molt clarament el
perquè.
En el seu dia vaig votar a favor d‟aquesta moció especialment per un motiu perquè
entenia que s‟havia fet un nyap per part de l‟equip de govern. Primer en entrar per
via d‟urgència en el mes de, crec que de juliol de l‟any passat, juny o juliol de l‟any
passat, fa un any, i que se‟ns va explicar després a posteriori que el procés
d‟aquest sistema 010 portava un camí de quasi un any, i crec que va ser un nyap la
seva execució.
Després de veure la JGL del 12/07 que aquest sistema, que aquest model del 010
es vol implantar a la ciutat l‟abstenció va en un sentit de... tot i recordar que també
se‟ns podia haver explicat que es portaria, que s‟estava treballant en això, és allò
que he dit abans al principi del ple que hi ha certes coses que si s‟estan fent potser
si les coneixem serà més fàcil, a lo millor aquesta moció no s‟hagués tornat a
presentar o sí. Però com a mínim es podria haver fet una valoració.
Aquesta abstenció és un vot de confiança, espero que pugui ser així en el sentit de
que aquest servei del 010 s‟entomi des de la ciutat de L‟Hospitalet, però pròpiament
per nosaltres al consistori veig que hi ha una sèrie de condicions laborals que com a
mínim són millors que les que hi ha a Barcelona. Interpreto de la lectura de la
licitació d‟aquest servei i per tant,torno a repetir, l‟abstenció ve donada perquè
entenc que s‟implantarà aquest sistema del 010 a la ciutat i per tant,és un vot de
confiança en que l‟equip de govern tiri endavant això però també els hi demano el
que dèiem que si s‟estava treballant en aquest tema i estem parlant d‟un termini
d‟un any que són molts mesos, de la mateixa manera ens podrien haver donat
algun tipus d‟informació de que s‟estava planejant fer això perquè torno a repetir
avui hi ha hagut dues mocions en aquest sentit i en podrien haver-hi moltes més.
Jo penso que al final és el que us he dit al principi, si es pacta que a vegades
posem aquests terminis, ho estudiarem en quatre mesos, ho farem en sis mesos, i
no és possible, que vingui qui governa, qui decideix, qui executa i això és lícit, i que
ens digui passa això, no pot ser, quatre mesos és molt just, hem de fer-ho
d‟aquesta manera, licitar-ho significa un temps d‟un procediment administratiu que
dura tant i segurament com a mínim escoltarem, sabrem més i en funció d‟això
podrem opinar i aturar el tema o seguir endavant i presentant mocions perquè
creiem que no és la resposta que creiem coherent.
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SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Sobre l‟aturada externalització del servei telefònic d‟atenció ciutadana, aquí
tenim una nova moció que torna al ple uns mesos després i que hem de tornar a
votar de nou. Com he dit abans mereix una reflexió de tots plegats, així que tornaré
a reiterar el que ja vam dir al desembre, el nostre grup votarà a favor, ens
manifestem decebuts per com es va produir tot el procés i com va arribar en aquest
mandat i les explicacions que ens van donar. Com ens van informar a la resta de
grups i la sorpresa que ens vam trobar davant que teníem una proposta per aprovar
el conveni d‟urgència quan ja portava la prova pilot doncs deu mesos.
Llavors valorem positivament que aquest servei el recuperi l‟ajuntament i estudiem
realment des de zero ben fet amb tots els grups com s‟ha de donar aquest servei.
Esperem que puguem avançar i donar compliment als acords adoptats i no tornar a
veure d‟aquí sis mesos les mateixes mocions.
Respecte a la moció sobre l‟ICAM, bé al departament de salut ja s‟estan produint
canvis, tant d‟estructura interna com en relació a les persones al capdavant de
l‟ICAM. En pocs dies es nomenarà la persona que haurà d‟estar al capdavant de
l‟ICAM després del cessament de l‟anterior responsable.
El nou conseller també s‟ha reunit amb la PAICAM per conèixer les seves
reclamacions i hi ha el compromís de reunir-se periòdicament per escoltar les seves
demandes i fer-ne seguiment. Així ja s‟han posat en marxa els canvis i s‟ha iniciat
una nova etapa a l‟ICAM que esperem que resolgui els problemes actuals.
Aquests canvis podrien ser més efectius si no s‟haguessin bloquejat els
pressupostos al parlament ja que l‟actual situació de pròrroga pressupostària
comporta perjudicis especialment respecte a la derivació a centres privats per a la
realització de proves diagnòstiques. Amb uns pressupostos aprovats haguessin
pogut ser molt més ambiciosos en l‟objectiu de reduir les llistes d‟espera en proves
diagnòstiques.
Tot i així, esperem que de cara al 2017 puguem disposar d‟uns nous pressupostos
més socials per seguir avançant en els canvis que ja s‟han posat en marxa.
Per tant, votarem a favor del primer punt, ens abstindrem del segon, tercer, quart i
cinquè i votarem a favor del sisè, setè, vuitè i novè. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción 32, como ya se ha remarcado aquí esta moción
venía o fue aprobada en su momento sobre todo debido a una gestión más que
deficiente del equipo de gobierno sobre este tema. Deficiente, incluso apresurada y
con falta de información a la oposición. También creemos que, y también lo
denunciamos, que en su momento que incluso se hizo caso omiso a lo que este
pleno aprobó y eso es lo que nos parece más grave de todo. Y durante tiempo se
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ha hecho caso omiso a lo que este pleno soberanamente aprobó.
Ahora sí que nos vamos a abstener efectivamente porqué pensamos que la primera
parte de la moción con este nuevo concurso nosotros no nos oponemos por defecto
a la externalización. El hecho de que el ayuntamiento tome las riendas del servicio
nos parece positivo y nos abstendremos. Sí es cierto que lo que reclamamos es el
estudio de costes. El estudio de costes y de servicios que hacen valorar o no esa
externalización y eso pues lo continuamos reclamando.
Por ello de momento nos abstendremos en esta parte de la moción.
Respecto a la 33, sí que la verdad valoramos muy positivamente el esfuerzo que ha
realizado el grupo municipal de la CUP-PA para poder llegar al máximo de
consenso en esta moción.
Pero aún así existen elementos para nosotros insalvables que hacen que no la
podamos apoyar en su totalidad. Somos conscientes de que muchos organismos
públicos pueden y deben mejorar la gestión pero el planteamiento de esta moción
trata de condicionar y dirigir como ha de actuar un organismo en cuestión.
Cuestiona la profesionalidad de los médicos y tiene una visión parcial del sistema
sanitario catalán porqué la sanidad pública y privada se complementan y ambas en
Cataluña tienen una elevada calidad precisamente aportada por esos profesionales
que muchas veces trabajan tanto para la sanidad pública como para la sanidad
privada. Entendemos que a los médicos no se les ha de decir cómo tienen que
actuar o cómo deben realizar sus informes y mucho menos cuestionar que lo
realizan atendiendo a motivos económicos cuando sus decisiones no nos son
favorables. Sin duda el error o un criterio diferente siempre puede existir y para
ellos se abre una vía de recursos en el caso de no estar conforme. Pero no
podemos decirles a los médicos cómo y dónde han de actuar.
Y tampoco entendemos que se pueda proponer la participación de los afectados
por las decisiones de l‟ICAM en la elaboración de un código de buena práctica
porqué esta es una cuestión muy técnica. Cosa diferente sería dar difusión entre las
personas afectadas posteriormente dicho código.
Por tanto, votaremos el punto primero y el punto tercero afirmativamente y el resto
pues no. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a la moción número 32 sobre la externalización del servei telefònic
d‟atenció ciutadana.
Bueno hoy es el día de las mociones que vuelven. Es el boomerang, esto parece un
boomerang el pleno de hoy. Nosotros nos ratificamos en nuestro posicionamiento
cuando se presentó la primera moción al respecto por qué nosotros sí que estamos
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en contra de que se externalicen los servicios directos a la ciudadanía. Nosotros
defendemos la gestión directa de los servicios que se dan a nuestros vecinos y
vecinas. Lo hemos estado defendiendo toda la legislatura y vamos a seguir
defendiendo el mismo posicionamiento.
Además es que en este proceso, todo este proceso ha sido más que cuestionable.
Porqué en una reunión dónde se nos plantea una urgencia en el pleno para hacer
una prueba piloto que ya se estaba haciendo casi un año antes, pues la verdad es
un procedimiento bastante cuestionable y no solamente es la forma sino el hecho
digamos en sí que hay una gestión que se puede hacer directamente y controlando
el servicio y la calidad del servicio desde nuestro propio consistorio y se externaliza
de manera gratuita.
La verdad es que nosotros no estamos de acuerdo en ese modelo y votamos a
favor de esta moción.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció en suport de la PAICAM, crec que és una moció que s‟ha treballat
extensament perquè ha sofert moltes modificacions. Sí potser al començament
podíem tenir punts de discrepància però crec que el redactat final és molt fidel i bé
estem totalment d‟acord.
Per nosaltres, i suposo que per a tothom, la salut ha de ser un tema fonamental i
s‟ha de tractar amb molta cura. La recent constitució d‟aquesta plataforma, la
PAICAM i les seves reivindicacions posen de manifest la indefensió en la que es
troben alguns dels nostres veïns de la ciutat a l‟hora de relacionar-se amb
organismes que han de vetllar pel seu benestar, com és l‟ICAM. Les retallades
també han suposat una restricció en la concessió de baixes i d‟incapacitats
mèdiques. Són situacions que mai poden dependre de criteris econòmics o
pressupostaris i el que planteja aquesta moció és transparència, bones pràctiques i
suport als afectats per aquesta situació.
El procediment al que s‟han de sotmetre no és senzill i és necessari un
assessorament jurídic per la complexitat que té aquesta situació i la importància
vital que té també, així com també demana depurar responsabilitats en el cas que
s‟hagin anteposat criteris econòmics per sobre la salut. Crec que tots estem d‟estar
d‟acord que si s‟anteposen criteris pressupostaris o econòmics davant de criteris
mèdics doncs s‟han de depurar aquestes responsabilitats.
Considerem que són reivindicacions justes i necessàries per tal que cap persona
pugui trobar-se en situacions d‟indefensió davant de la reclamació dels seus drets i
per tant,votarem a favor tota la moció.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Vamos a ver. En cuanto a la moción número 32 para detener la
externalización del servicio telefónico de atención ciudadana quiero hacer una
pregunta a ver si puede cambiar, te lo he comentado en la reunión, en el punto
número 3 dónde dice instar al gobierno municipal a firmar un convenio, si puede
decir instar al gobierno municipal a impulsar la firma de un convenio. No cambia
mucho las cosas pero es sustancialmente distinto por una razón, porqué no es lo
mismo, o sea hay dos partes en un convenio. Con carácter imperativo a decirlo oiga
hagan ustedes lo que puedan. Entonces estaríamos dispuestos a votar ese punto a
favor también. Por lo tanto si usted acepta, ¿la acepta? Aceptada, muy bien.
Entonces ahí votaremos a favor del punto 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. Y en contra del 6 y 7.
Y esto lo explicaremos. Simplemente es porqué claro entendemos que si hay
derivaciones de alguna manera ya se ha explicado aquí, se puede colapsar o sea
en un momento dado yo creo que están haciendo muchas derivaciones ya no con
este criterio sino por qué realmente la sanidad pública había que mejorarla para que
no pase sobre todo en épocas muy especiales el hacinamiento que hay con lo cual
si esto lo sacamos y de alguna manera no se puede derivar pues podríamos poner
en crisis todavía mucho más el tema de la sanidad pública en cuanto a lo que sea
hacinamiento. Y eso creo que pues tiene poco que ver con esto si hay, como yo
creo que también los profesionales de la sanidad privada son gente decente y
honrada por eso también va en consonancia con el 7 que hemos votado en contra
de esos dos teniendo en cuenta que nosotros nos fiamos de los profesionales de la
sanidad privada. No tenemos porqué cuestionar su honradez en cuanto a un
diagnóstico. Me parece que es poner un poco en duda y eso nosotros no lo
queremos hacer. Por lo tanto estamos de acuerdo con toda la moción salvo en esos
dos puntos.
En cuanto a la otra moción yo me preguntaba cuando he visto votar a los señores
no adscritos dónde estará el truco, que han votado a favor de la moción. Y claro a lo
largo del debate lo he visto. Estaba claro que tenían ya arreglado el asunto y los
eximían de pasar esa vergüenza de tener que votar bueno pues lo contrario de lo
que votaron la otra vez y lo que hicieron. Ustedes siempre igual y se lo reitero otra
vez y no voy a pasar ni una en que ustedes nos hagan una jugada de estas en
decirles que son la voz de su amo. Los que trabajan para llevarles el botijo y luego
votar lo que les digan. Mire no me puedo creer bajo ningún concepto, que ustedes
han votado lo que han votado sino es porqué esto tenía el resultado que tenía.
Y a los otros partidos que han votado pues allá ellos con su conciencia porqué han
votado en contra de sus propios actos en su momento pero en fin están en su
legítimo derecho de hacerlo. Es lamentable pero en cualquier caso uno tiene que
aceptarlo porqué la democracia es así.
Pero yo ya he descubierto dónde estaba el truco de que ustedes votaran a favor. Y
les voy a sacar los colores una vez más. Ustedes no han votado por lo que ustedes
piensan sino por qué les han dicho que voten y para eso cobran. Lamentable.
Lamentable.
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Mire nosotros vamos a votar con las dos manos a favor de esa moción claro no
puede ser de otra manera sino estaríamos es que no hay argumentos para decir
donde se dijo digo ahora decir diego. Hay pocos argumentos pero en cualquier caso
bueno pues si alguien los esgrime aquí. En fin es lamentable y así nos vemos
aunque luego después en los pasillos se comentan muchas cosas que se hagan
estas cosas. Que se pastelee de esta manera. Se me caería la vergüenza a mí, la
cara de vergüenza de hacer lo que algunos señores hacen aquí.
En cualquier caso lo reitero otra vez, votamos con las dos manos a favor de la
moción porqué somos conscientes de que tenemos que ser consecuentes con lo
que hacemos. Y no hay ningún motivo objetivo que nos lleve a pensar que ahora
las cosas se van a hacer mejor en cuanto al gobierno en este aspecto porqué han
tenido mucho tiempo para hacerlo y no lo han hecho.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Jo defensaré o faré el posicionament del grup respecte a la moció 32.
Crec que a nivell general si volem ser una mica curosos no podem parlar de remunicipalitzar un servei públic si aquest es ve prestant per algun dels sistemes de
prestació als quals es refereix l‟article 188.2 del ROAS. Que fàcil és fer demagògia
quan s‟està a l‟oposició, també podríem dir. O per un model, per un projecte sí per
un altre no.
Però bé, en el cas que ens ocupa, l‟ajuntament vol prestar de forma directa el servei
públic i per tant, assumeix els serveis i exerceix de forma exclusiva les potestats de
direcció i gestió sobre el mateix. Aquesta prestació directa la pot fer mitjançant
personal propi o adquirint serveis mitjançant un contracte de serveis d‟una empresa
que prestarà el servei d‟acord amb el que determinin les clàusules del contracte. En
aquests contractes no hi ha un compte d‟explotació de l‟empresa ni un risc i ventura
sinó que l‟ajuntament adquireix aquells mitjans que no té i els compra per tal de
poder prestar el servei de forma directa. Per tant, no podem parlar de
remunicipalitzar un servei que mai ha estat fora del perímetre de l‟administració i
que sempre hem vingut prestant de forma directa. El contingut doncs del debat de
la moció tendeix a ser, si més no, poc acurat i en la realitat que ens tenen
acostumats alguns grups i segur que no portarà major servei ni major qualitat als
ciutadans i ciutadanes de L‟Hospitalet.
Respecte a la moció en concret creiem que hi ha alguns errors en els atesos. En el
tercer atès s‟assenyala que com a finalitat el conveni pel desenvolupament dels
smarts cities amb Barcelona, quan aquest conveni és plenament vigent, un conveni
prorrogat és plenament vigent.
El quart atès diu que s‟ha superat el límit pressupostari fixat pel conveni proposat
però aquest conveni no ha estat vigent en cap moment, per tant, no s‟ha superat
cap límit, sobretot considerant que el límit de despesa en aquest servei estava
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marcat en el pressupost anual 2015 amb una partida pressupostària de 300.000 € i
la despesa total ha estat de 260.000 €.
En el cinquè atès per estudiar l‟externalització del servei telefònic d‟atenció
ciutadana no cal cap informe previ aprovat pel ple de l‟ajuntament.
En el setè atès es diu que el document de dades de la plataforma d‟atenció
telefònica no han trobat evidències de la demanda de la inclusió de telèfons en
aquesta plataforma. Evidentment perquè és un document de dades i les dades diu
són dades, no indica res més.
Respecte als acords no podem, no ens podem permetre deixar de donar un bon
servei a la ciutadania. Precisament el portaveu de Ciutadans ha posat de manifest
per dues vegades que el servei de recollida de mobles funciona de manera
perfecte, bé doncs això es fa amb el 010. Llavors segurament a lo mejor es que no
quieran cambiar el voto, a lo mejor es que no quieren porqué no les interesa
políticamente pero si se leyeran un poquito más la información o fuera un poquito
más coherente pues seguramente sería más susceptibles de ser receptivos a los
cambios.
En el segon acord proposen una moció, fer un estudi, bé doncs s‟ha realitzat un
estudi dels costos per assumir el servei per l‟ajuntament i per contractar-lo amb una
empresa externa. I s‟ha optat per la solució més favorable i econòmica
funcionalment de contractar un servei extern. El procediment de contractació ja està
iniciat amb la signatura de la provisió del 17 de maig. A més a més el plec de
condicions tècniques com ja han vist es va portar a junta de govern el 12 de juliol.
En ell garantim si miren bé no és només dir-ho sinó si s‟ho revisen. Algun grup ja
també ho ha comentat. En ell garantim la gratuïtat de la trucada, contractes dignes
amb jornada completa o mitges jornades, mai per sota de les 20 hores, que la gent
contractada sigui preferentment formada al CEMFO i garantim un control del
projecte amb un equip mixt format per tècnics de l‟ajuntament i tècnics de l‟empresa
adjudicatària.
En aquest temps hem après i hem millorat tecnològicament alguna de les
actuacions que necessitava tenir l‟ajuntament en matèries de tecnologia de la
informació i la comunicació d‟atenció ciutadana i per tant, estem en condicions de
desconnectar-nos de Barcelona. I que es pugui prestar el servei directament des de
l‟ajuntament mitjançant una empresa que ens aporta els recursos materials i
tecnològics necessaris per dur-lo a terme, millorant i ampliant els serveis als nostres
ciutadans. Contesta de sms, contesta de whatsapp, contesta d‟app i altres
sistemes o eines que l‟ajuntament desenvolupi per al servei multicanal d‟atenció al
ciutadà.
Com a conseqüència directa de l‟aturada tampoc no ho hem fet perquè ja vam
comentar en la anterior moció, sis operadors anirien directament al carrer. Per tant,
creiem que ens podem estalviar acomiadar a gent per desendollar i anar o tornar a
un servei que es molt pitjor del que s‟està oferint actualment. A més a més
deixaríem d‟atendre unes 300 trucades diàries de promig i empitjoraríem el servei
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que estem donant als ciutadans i segurament Miguel García pues no diria que
funciona perfectamente el servicio de recogida de muebles porqué no se le puede
responder a la llamada. Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Jo posiciono el meu grup respecte de la número 33. I efectivament ja s‟ha
manifestat, ja s‟ha dit que aquesta és una qüestió que evidentment de manera
reforçada amb la PAICAM doncs ho posa de relleu però també val la pena dir que
és una reivindicació antiga i on especialment també els sindicats majoritaris ja fa
temps que venen denunciant doncs determinades qüestions que d‟una altra manera
apareixen a la moció. I han denunciat doncs que hi ha hagut canvis de rumb en
altres èpoques i a les pràctiques a l‟ICAM i on caldrien o proposaven canvis
acordats i discutits amb el conjunt d‟agents socials. Els darrers anys s‟han produït
canvis que en el seu funcionament han vingut donats doncs per algunes
instruccions i objectius aliens a la pròpia institució i que d‟alguna manera doncs ha
alterat el rol tradicional que tenien les mútues i l‟INS i ha modificat les regles del joc
que no han estat ni consensuades ni acordades i que d‟alguna manera ha trencat
doncs un servei que segurament amb d‟altres mancances però que funcionava
relativament millor que ara. Per tant, insistir en aquesta idea, ja és una lluita antiga i
una lluita on altres agents o més agents manifestaven necessitar un ICAM que fos
útil, transparent amb el conjunt de treballadors i treballadores i també incloent la
visió dels propis professionals.
També entenem que la pròpia funció d‟avaluació de l‟ICAM s‟ha de reorientar en
funció de l‟aptitud mèdica per treballar. O sigui no només amb el resultat de la
incapacitat, que també, i també s‟ha de contemplar la reincorporació laboral com un
procés i no com un acte administratiu en aquells casos on aquesta situació sigui
efectivament possible. I per tot això es considera que és necessari revisar els
criteris que s‟estan utilitzant per a realitzar les avaluacions mèdiques ja que s‟estan
donant altes mèdiques a persones que en alguns casos no estan en condicions per
a realitzar els seus treballs a causa del seu estat de salut i sinó es canvia el criteri o
sinó es canvien aquests criteris el sistema sanitari així com el productiu pot tenir
repercussions importants.
Ara bé, dit tot això i precisament per la importància d‟aquesta proposta o d‟aquest
tema entenem que la qüestió requeria una moció més rigorosa. I requeria una
moció més rigorosa perquè fa uns quants anys, de fet amb la incorporació d‟aquest
ajuntament al règim de grans ciutats, doncs el consell de salut va quedar extingit i ja
en parlem o d‟això en fa uns quants anys. I en tot cas permeti‟m doncs anar entrant,
punt per punt, per fer consideracions al respecte del conjunt dels acords, perquè és
cert que és una moció extensa i per tant,voldríem fer-ho amb deteniment.
A banda d‟una altra qüestió que d‟alguna manera doncs complica fora de la
proposta que fan respecte de l‟acord amb el col·legi d‟advocats tota la resta no és
competència municipal, per tant,doncs únicament seria una declaració d‟intencions
però en tot cas doncs per aquesta manca de rigor votaríem en contra del primer
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punt, del segon, també del tercer, perdó del quart, del cinquè, del sisè, del setè i del
novè. Votaríem favorablement el vuitè i respecte d‟alguns d‟aquests acords fer
alguna puntualització.
Respecte a la proposta que es fa de l‟acord amb el col·legi d‟advocats, entenem
que això duplicaria serveis. La contractació d‟un servei d‟aquesta mena doncs ja
s‟està produint en aquesta ciutat, com ja s‟ha fet esment al llarg de la sessió i també
és cert que estem parlant d‟una temàtica molt abordada per les organitzacions
sindicals i entenem que en tot cas si s‟ha de fer algun plantejament també s‟hauria
d‟incorporar les organitzacions sindicals.
Però també entenem respecte d‟un dels acords. Bé.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé. Intentaré fer alguns comentaris. No podré contestar tots segurament.
Bé. Un parell de dades simplement en relació a la moció relacionada amb l‟ICAM.
Un parell de dades més. L‟ICAM ha passat de rebutjar el 27,28 % de les peticions
tramitades durant l‟any 2008, just durant la crisi, hem passat de rebutjar el 27,28 de
les peticions tramitades a fer-ho en un 40 % dels casos al 2013, en cinc anys durant
la crisi, durant el moment de més pressió dins dels llocs de feina per a moltes
treballadores segurament. Hem passat del 27,28, dades del 2013, al 40 %.
I al 2005 la durada mitjana de les incapacitats temporals era de 37,8 dies. Deu anys
més tard ja només era de 29,3 i en els primer mesos d‟aquest any encara ha baixat
més a 23,7. Dades per veure aquest canvi de tendència que segurament és
atzarós, segons algun dels grups municipals.
És veritat que els membres de la PAICAM, les afectades de la PAICAM, ens fan
arribar perquè ens fem ressò una moció que s‟està presentant a molts altres
municipis. Però també és veritat que aquesta moció no té compromisos concrets.
És normal perquè és una moció estàndard i té molt de valor el que fan de fer
propostes que puguin servir per molts altres municipis però és una moció sense
compromisos concrets per L‟Hospitalet.
Llavors el que nosaltres intentem és fer una proposta, una proposta concreta, que
segurament seria millorable, que segurament s‟ha repetit varies vegades que no
hauria de ser el consell municipal de salut per extingit, podria ser el consell de
ciutat, no ens negaríem, segurament ho acceptaríem, no hi hauria cap problema.
Però el que sí que fem és fer una proposta concreta per atendre a les nostres
veïnes, veïnes que viuen a la ciutat de L‟Hospitalet i que estan afectades i que es
veuen afectades des de fa anys algunes, com molt bé deia, i d‟altres des de fa...
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durant l‟últim any. En relació i fem una proposta concreta que pot agradar més o
menys, que pot ser més adient o no a l‟estructura administrativa d‟aquesta ciutat
però fem una proposta concreta perquè no quedi només en una declaració en favor
d‟una plataforma concreta.
En relació al conveni, bé. Existeix un conveni actualment que és el servei
d‟orientació jurídica. Existeix un conveni que atén de manera concreta en temes de
desnonaments. Que ja dóna orientació concreta en temes de desnonaments i és un
conveni entre la Diputació de Barcelona i el col·legi d‟advocats i advocades. Llavors
el que nosaltres demanem és això, és un conveni concret entre administracions i
col·legi d‟advocats perquè no sigui et dono un paperet amb un número de telèfon
del SOJ i apanya‟t i busca‟t la vida. Que està molt bé tenir aquest servei d‟orientació
jurídica però el que li demanem a la nostra administració més propera és que pugui
fer seguiment, igual que s‟està fent amb els casos de desnonaments, d‟aquests
casos d‟afectacions de gent que està malalta i un cop malalta i de baixa és obligada
a tornar a treballar i a sobre és obligada a litigar per defensar-se d‟aquesta situació.
El que demanem és un conveni més enllà de donar-li el telèfon a aquesta persona
del servei d‟orientació jurídic.
En relació a l‟altra moció, bé. Ens sorprèn i no ens sorprèn. Aquesta és una moció
aprovada i no desenvolupada. És una moció aprovada a finals de l‟any passat, al
desembre. És una moció que s‟aprova però no es desenvolupa. Bé, res de nou en
aquesta cambra. Sí, hi ha un tema nou que és el vot diferenciat, el vot diferencial
d‟aquell dia al dia d‟avui, de dos grups municipals. Bé cadascú amb les seves
decisions, les haurà d‟argumentar i les haurà de defensar públicament.
La moció es va plantejar llavors i es planteja ara de la mateixa manera. Els acords
són els mateixos. De retorn al sistema de gestió previ al desembre del 2014, un
servei externalitzat des de fa un any i mig, sense cap acte administratiu que suporti
aquesta externalització. Aquí hi ha un servei que era municipal, un servei que fins el
desembre del 2014 el gestionaven treballadors i treballadores d‟aquest ajuntament i
que a partir d‟aquell dia sense cap acte administratiu, sense cap acord ni d‟aquest
ple ni de cap altre organisme, passa a ser gestionat per una altra administració a
través de no sabem què, perquè encara no ho hem vist que li traspassa la gestió a
una empresa privada. Bé.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gracias. Al comentario de Miguel García ya no voy a hacer ninguna alusión al
comentario recurrente. Viene aquí como solo tiene esa razón que usted cree que
tiene y solo usted cree que tiene pues le voy a dejar que venga aquí a decirla.
La moción 32 que es para la externalización del servicio telefónico está aprobada,
se ha aprobado hoy. ¿De acuerdo? Se ha aprobado hoy y no quiero entender que
usted se ha enfadado por qué usted se había comprometido con algún embaucador
en algo diferente. No quiero entender que sea así y por eso está usted tan molesto.
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Pero yo le voy a explicar cómo funciona el tema de los plenos en este equipo de
gobierno. Nosotros nos reunimos con el portavoz del partido socialista normalmente
cada lunes antes del pleno y discutimos las mociones. Y hay mociones dónde por
las que no pasamos y votamos diferente. Y ha pasado siempre lo que pasa que
usted se equivoca bastante y oye bastante poco también y en casi todos los plenos
hay mociones en las que nosotros y el partido socialista votamos diferente porqué
discutimos y hay cosas en las que nos ponemos de acuerdo y cosas que no. Hay
cosas que cambia el partido socialista su intención del voto y cosas que cambiamos
nosotros porqué lo entendemos lógico en un funcionamiento normal de un equipo
de gobierno.
Y entendemos que en la responsabilidad y en la lealtad de un acuerdo que
firmamos en base a compromisos muy sociales que usted siempre viene aquí
hablando de ideología y tal, hablamos de derechos humanos, hablamos de
convivencia, hablamos de atención ciudadana, hablamos de convivencia, hablamos
de cohesión social, hablamos de redistribución de la riqueza, hablamos de muchas
cosas en un acuerdo que para nosotros es un acuerdo progresista. Y entendimos
que así lo fue. Y en base a eso seguiremos actuando.
Usted puede venir aquí y soltar su retahíla que la tiene muy aprendida porqué de
política en sí habla muy poco, pero de chascarrillos y cosas que vienen ya
aprendidas de casa lo dice bastante. Puede venir aquí y seguir haciéndolo. Yo se lo
permito y no voy a entrar más en eso. Pero si quiere que le explique mi verdad y mi
razón, aquí la tiene.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Jo he sentit una sèrie de manifestacions per part d‟alguns grups i em remetré a
que es llegeixin l‟acta perquè vaig votar que sí en el seu dia pel 010 i perquè he
votat avui una abstenció.
Segurament hi ha gent que a vegades s‟obstina en votar les coses igual perquè les
coses continuen igual i jo sóc dels que penso que si en algun moment es pot
avançar i millorar els serveis que en aquest cas donem a la ciutadania de
L‟Hospitalet, crec que he de votar diferent per avançar. Perquè jo no em vaig
presentar a fer política per anar en contra o votar en contra de les coses que voten
els altres quan no m‟agraden. Hi ha gent que crec igual que em diuen a mi que jo
m‟hauré de remirar les coses perquè les voto, jo hi ha gent que sé que vota sempre
en contra de certes coses perquè és la seva forma de fer-ho. I no passa res, tot és
lícit. El que passa és que jo acostumo a molestar-me en pensar tant el que voten
els altres.
Jo torno a repetir en el 010 i em concretaré, o sigui penso que si podem millorar el
servei és el que havíem de fer el primer dia. Penso que en el seu dia el gran nyap
que va cometre l‟equip de govern va ser presentar-nos per urgència un projecte per
aprovar-lo a corre-cuita i després donar-nos unes explicacions en les que ens
assabentem que aquest projecte portava molts mesos. Avui he reiterat que voto una
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abstenció tot i reiterant també que entenc que aquesta situació que s‟aprova en la
JGL el 12 de juliol com altres temes que puguin haver-hi, crec que tenim el deure de
ser informats de que està en projecte aquest tema.
Analitzat el projecte en sí i anant al gra, crec que és bo que aquest servei 010 el
donem directament des de l‟ajuntament, controlat amb una contractació, externa
com amb tantes altres moltes tenim. Perquè també crec que el que no es pot
sostenir és sempre tenir nivell de funcionariat augmentat amb tots els serveis que
pugui donar la ciutat.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Mire, Sr. Jiménez. Hay que distinguir mucho lo que yo digo a unos grupos y a
otros, especialmente al que se dé por aludido. Yo he hecho una referencia a que
había legitimidad obviamente otro grupo podían cambiar de opinión. No me parecía
quizá correcto votar unas veces una cosa y la misma cuestión la otra, pero en fin
podía entenderlo perfectamente por qué obedece a un simple cambio de criterio
que puede ser razonado o no. Podemos entenderlo o no, pero bajo el punto de vista
estrictamente político y de honradez en el posicionamiento que se pueda cambiar.
Puedo verlo, puedo estar en desacuerdo pero no tengo por qué hacer una crítica
como diciendo que usted no puede cambiar, claro que puede cambiar.
Lo que pasa es que llueve sobre mojado y eso está muy claro y lo sabe toda la
ciudad y lo sabe todo el pleno Sr. Jiménez. Ustedes… usted enturbia se lo digo
sinceramente, enturbia y envilece el trabajo político, hombre, usted lo enturbia y lo
envilece con su transfuguismo y su oportunismo y si usted quiere comprobarlo lo
que va a durar ahí en ese escaño, no tiene más que hacer varias veces lo que ha
hecho hoy aunque yo tengo mis dudas de que no hubiera cierto pasteleo. Ya se lo
digo. En cualquier caso hágalo, comprométase usted a ser absolutamente honrado
con usted y con lo que decía cuándo se presentó y con lo que hace ahora.
Mire lo que usted hace aquí a veces es alguna escaramuza para acallar su
conciencia pero no le quepa la menor duda que usted obra y actúa en función de la
voz de su amo. Se lo voy a decir quinientas mil veces. Y eso envilece el trabajo
político. Lo envilece y lo enturbia. Lo quiere más claro. Si no usted haga una
prueba, haga una prueba. Enfréntese en alguna moción importante que el gobierno
crea que tal y verá lo que dura usted ahí porqué además no tendría mucho sentido
hacer un pacto de gobierno si ustedes van a votar en contra del gobierno. No
tendría mucho sentido. Y por lo que ustedes están aquí ya lo sabemos. Por lo tanto
aplíquese el cuento que no va por ahí la cosa.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Yo creo que queda bastante evidente en los diferentes plenos, los posicionamientos
en las diferentes mociones, y no todo el mundo vota por lo mismo, si no que
coincidan tantas votaciones de grupos políticos ideológicamente opuestos, pues
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queda por sorprender, entonces entiendo y respeto que cada grupo político
argumente una cosa para votar a favor o en contra una moción, pero entonces eso
de que hay que… ya lo verán sus ciudadanos, pues me parece un poquito, bueno
un poquito fuerte. Un poquito más de respeto para el resto de grupos políticos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí. Per complementar l‟explicació d‟abans i en tot cas resumint les dades que
aporta o que reitera el Sr. Giménez evidencien com dèiem abans la importància de
la qüestió. No és un tema baladí, és un tema que afecta als ingressos de molts
veïns i veïnes. No m‟estava referint a aquest conveni, hi ha d‟altres convenis amb el
col·legi d‟advocats no de l‟ajuntament, sinó del departament de justícia i d‟altres. I el
que podem fer competencialment és derivar... en aquests recursos hi ha dates.
Però bé en tot cas i per concloure, el rigor que de vegades ens exigeix el Sr.
Giménez com precisament en l‟altra moció d‟alguna manera doncs no és coherent
amb la manca de rigor que vostè té a la 33. No és un tema menor que el consell de
salut ja no existeixi i que vostè porti la moció amb un paper molt destacat del
consell de salut en tres o quatre pàgines parlant del mateix. Res més.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. En relació a la 32, el 010. Bé simplement, per persones poc segurament poc
intel·ligents com jo, si el servei el donaven treballadores pròpies de l‟ajuntament al
2014 i ara el dóna i el donaran a partir d‟ara treballadores d‟una empresa privada,
d‟això jo com a mínim en dic privatitzar. Si a partir d‟ara començarem a discutir
perquè sembla que ja no discutim de la moció que presentem nosaltres, que és
exactament igual que la que vam presentar al desembre i que com no s‟ha complert
tot continua igual. No ha canviat res. A això em referia quan parlava de canviar el
vot quan no ha canviat absolutament res. Hi ha un anunci però no ha canviat res.
De fets no ha canviat res.
Es privatitza, bé si el que comencem és a parlar del setembre/octubre, a partir de la
JGL, la proposta que es fa de privatitzar el servei i treure un concurs públic perquè
una empresa ens presti aquest servei, doncs comencem a parlar d‟això. En això
nosaltres estarem totalment en contra. En això estarem totalment en contra i ja no
parlarem de retornar, simplement retornar el servei a com estava i de fer un estudi
que és el que ens van demanar, fer un estudi de si era millor mantenir-lo públic o
fer-lo privat. No. Llavors serem absolutament categòrics i ferms i direm que per
nosaltres els serveis han de ser 100 % públics. Els que donem des de
l‟administració pública han de ser 100 % públics.
I en relació a l‟altra molt breument. Simplement si ha suscitat, bé demanar disculpes
per haver inclòs segurament el consell, a tothom, des del nostre desconeixement,
des d‟una errada potser, bé no sé com qualificar-la, cap problema. No tenim cap
problema en acceptar les crítiques en aquest sentit. La intenció era fer una proposta
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concreta per atendre a ciutadans i ciutadanes d‟aquesta... de L‟Hospitalet en que
pateixen aquests casos, podria ser en aquest espai o podria ser en un altre com el
consell de ciutat, en una sectorial, el que fos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, si vol la Sra. Secretària dir com han quedat les mocions.

SRA. SECRETÀRIA
La número 32, per aturar l‟externalització del servei, ha quedat rebutjada per 23
vots en contra... perdón, ha quedado aprobada por 12 votos a favor, 11 en contra y
4 abstenciones.
Ahora vamos a la otra, han quedado “rebutjats” los puntos 2, 3, 4 y 5, aprobado el
punto 8, y en el punto primero hay un empate que hay que repetir votación y en
caso de que persista el empate, decide la presidencia con voto de calidad.

SRA. ALCALDESSA
El punt primer de la moció 33. Sí? Si ho vol llegir, perquè ho tinguem fresc, perquè
si no...

SRA. SECRETÀRIA
El text que jo tinc és: “Exigir la transparència total en la relació entre l‟Institut
Nacional de la Seguretat Social i l‟ICAM i traslladar des d‟aquest consistori als dos
organismes la petició oficial de la publicació del conveni que els vincula”.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, que és el que es deia que estava publicat, no? pel que he entès. Sra.
Santón.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
El conveni és públic des de 2013 i dóna cobertura durant quatre anys fins a
desembre de 2016.

…/…

174

SRA. ALCALDESSA
Simplement és posició.

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

SRA. ALCALDESSA
En contra. Sr. Rafa Jiménez.

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

SRA. ALCALDESSA
Per part de la CUP-Poble Actiu, evidentment a favor, perquè la presenten ells. Per
part de Convergència, abstenció, per part d‟Esquerra Republicana.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Estàvem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Per part d‟Iniciativa.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor.

SRA. ALCALDESSA
Per part de Ciutadans.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Repetimos la votación, a favor.

SRA. ALCALDESSA
I per part del PSC.

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

SRA. ALCALDESSA
Ara no sé cóm ha quedat.

SRA. SECRETÀRIA
Pues decide usted.

SRA. ALCALDESSA
Pues en contra. Molt bé, quedaria rebutjat el punt número 1, per tant, quedaria
aprovat el punt número 8 de la moció 33, és així? D‟acord.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 32 i 33; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 32.- PER ATURAR L’EXTERNALITZACIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC
D’ATENCIÓ CIUTADANA.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-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; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 11 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 amb 4 vots d’abstenció 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;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Tenint en compte la falta d'interès i transparència de l'equip de govern de
l'ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, volem recordar certs aspectes relatius a
l'estat de la gestió del servei telefònic d‟atenció ciutadana (010):
El Govern del Partit dels Socialistes de Catalunya va intentar entrar d‟urgència al
ple del 29/09/2015, l‟aprovació d‟un conveni específic de col·laboració entre
l‟ajuntament de Barcelona i el de l‟Hospitalet per a la posada en marxa del servei
010 de L‟Hospitalet, en coordinació amb el 010 de Barcelona, en el marc de
col·laboració del conveni entre l‟Ajuntament de Barcelona i l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet, en matèria de desenvolupament de les “Smart Cities”. A partir de
l‟aprovació del qual, començaria una prova pilot d‟un any de servei, gestionat a
través del 010 i que aquesta suposada prova pilot es venia realitzant des del
desembre del 2014.
Davant del rebuig d'aquesta aprovació d'urgència i recordant la cronologia en
paral·lel fora de l'aprovació del ple, segons la documentació aportada per part de
l'Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica, especialment el document: Dades
de la Plataforma d‟atenció telefònica, recordem que:
“L'any 2013 s'inicia un procés de reflexió i diagnòstic sobre el model d'atenció
ciutadana que es vol oferir a la ciutadania i que haurà de servir per millorar la
qualitat de l'atenció ciutadana alhora que incrementar l'eficiència i eficàcia dels
procediments interns.”
“Fruit d'aquesta reflexió l'any 2014 es dibuixa el mapa de projectes del Model
integral d'atenció ciutadana (MIAC) on queden reflectits els elements que ha de
conformar el futur del Sistema integral d'atenció a la ciutadania (SIAC) i com es
relacionen amb el conjunt de l'organització municipal.”
(...)
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“El març de 2014 s'inicia el procés de coneixement d'experiències amb diversos
ajuntaments del nostre entorn que tenen un servei de 010 amb l'objectiu de recavar
informació i avaluacions sobre l'experiència de desplegament, tecnologia,
funcionalitats, etc, abans d'iniciar el nostre projecte d'atenció telefònica.”
(...)
“El mes de maig de 2014 s'inicia, en el marc del Conveni de col·laboració per a les
“Smart Cities” entre ambdós ajuntaments, el projecte d'unió de les xarxes de fibra
òptica (FO) institucionals, aquest projecte, que inicialment es preveu que duri 2
mesos, ha de superar alguns reptes tecnològics complexes i s'allarga fins el mes de
novembre.”
“En paral·lel, durant el mes de juliol de 2014, el Servei d'atenció ciutadana de
l'ajuntament de l‟Hospitalet redacta i envia a l'ajuntament de Barcelona un
esborrany de conveni de col·laboració. Fins el mes de gener de 2015, no se'ns
retorna l'esborrany amb les seves esmenes i s'inicia un procés de negociació i
revisió del conveni que es dóna per acabada al mes d'abril. Per diverses raons,
entre d'altres la convocatòria de les eleccions municipals al mes de maig de 2015,
no es pot portar a l'aprovació de cap òrgan municipal de l'ajuntament de Barcelona
fins el mes de juliol , quan l'aprova la Comissió de govern. L'ajuntament de
l'Hospitalet, que podia haver aprovat abans aquest conveni , no va considerar
adequada la seva tramitació fins que Barcelona, que oferia la seva plataforma,
hagués donat el vistiplau.”
“El llarg procés de tramitació administrativa i els treballs tècnics van anar avançant
fins a tenir tot l'operatiu tecnològic i funcional preparat per començar a utilitzar la
plataforma del 010 per al servei d'informació telefònica a la ciutadania de
l'Hospitalet el mes de desembre de 2014. Es va optar per iniciar la fase de proves i
anar testejant la plataforma i alhora adequant els serveis municipals per donar la
resposta adequada a la demanda i sobretot obtenir mètriques que ens permetessin
conèixer les dades reals de la demanda de serveis telefònica dels ciutadans.”
D‟altra banda, volem afegir les següents consideracions:
Atès que el citat període de proves s‟ha estat duent a terme, durant tot un any i mig,
a esquenes de la resta de grups municipals, amb una manca total de transparència
i amb una intencionalitat clara de manipulació de la voluntat de la resta de grups
municipals.
Atès que abordem al ple aquest assumpte, ara farà sis mesos, amb el suport i
petició expressa de tota l'oposició d‟aturar l'actual gestió del servei d'atenció
telefònica 010, competència de l'Ajuntament de L‟Hospitalet, per part de
l'ajuntament de Barcelona i el seu retorn a la competència municipal de L‟Hospitalet
tal i com hi era fins a desembre de 2014. Tenint en compte que l'ajuntament no ha
donat l'oportuna resposta a la voluntat de la majoria d'aquesta càmera de
representació ciutadana.
Atès que segons explicava la memòria jurídica presentada a la proposta de conveni
específic de col·laboració entre l‟ajuntament de Barcelona i el de l‟Hospitalet, per a
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la posada en marxa del servei 010 de L‟Hospitalet en coordinació amb el 010 de
Barcelona, en el marc del conveni entre l‟Ajuntament de Barcelona i l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet, en matèria de desenvolupament de les Smart Cities, aquesta
transferència de la gestió de serveis propis té un marc jurídic especial i restrictiu
donat el caràcter sensible en l'ús de dades de les veïnes i veïns de L‟Hospitalet.
Aquest marc jurídic especial requereix que perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui
assumir la gestió del 010, aquesta transferència de funcions i activitats sigui
aprovada per majoria absoluta al ple i sigui publicada al BOP (Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona) segons l‟article 123. 1 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, l‟article
10 de la Llei 26/2010 i l‟article 15 de la Llei 30/1992.
Atès que la resposta institucional d'aquest govern local davant l‟interès d'aquest ple
per la cessió legal de la gestió del servei d'Atenció Telefònica 010 per part de
l'ajuntament de Barcelona ha estat situar-ho sota el paraigües legal del conveni pel
desenvolupament de les „Smart Cities‟ i que aquest conveni ha finalitzat la seva
vigència l'any 2015 i actualment es troba sustentat en la clàusula de la pròrroga
anual, si cap de les parts es manifesta contrària.
Atès que el cost d‟aquest servei prestat per l'ajuntament de Barcelona, per realitzar
aquesta gestió ha excedit el límit pressupostari que aquest mateix equip de Govern
local s'havia fixat, passant a ser més de 263.800 euros front els 250.000 euros, que
contemplava la citada memòria de la proposta de conveni per a la posada en marxa
del servei 010 de L‟Hospitalet, en coordinació amb el 010 de Barcelona.
Atès que la proposta de conveni per a la posada en marxa del servei 010 de
L‟Hospitalet en coordinació amb el 010 de Barcelona, va ser retirada del seu tràmit
d'urgència i que sent aquest l'únic document institucional al que hem tingut accés
en la nostra tasca com a oposició, on s'especifiquen les condicions i es detalla el
marc competencial d'aquesta competència de caràcter sensible i crític per la
tipologia d‟informació gestionada i que no existeix cap informe previ aprovat al ple,
per estudiar l‟externalització del servei telefònic d‟atenció ciutadana.
Atès que el personal de l'ajuntament ha destinat hores del seu treball a l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet, a l'assessorament i transmissió d'informació al personal de
l'empresa subcontractada per l'ajuntament de Barcelona per oferir aquest servei i
que aquestes hores no han estat imputades per minorar el cost de la factura de
l'ajuntament de Barcelona; ni la de l'empresa concessionària a l'ajuntament de
Barcelona, segons intuïm.
Atès que hem revisat la documentació aportada per l'Àrea de Coordinació i
Planificació Estratègica, en especial el document: Dades de la Plataforma d‟atenció
telefònica; i no hem trobat cap evidència concreta de la demanda d‟inclusió (en fase
de proves) dels telèfons següents:
o

93 402 94 94: Telèfon d'informació. Transferència del servei el 9 de
desembre de 2014.
o 900 28 29 30 (opció 1): Telèfon de gestió de recollida de mobles i
estris vells adscrit prèviament a Urbanisme. Transferència del servei el
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15 de gener del 2015.
o 900 20 10 20: Telèfon del contribuent,. Transferència del servei el 2
de febrer de 2015.
La qual cosa invalidaria el traspàs de la gestió, a càrrec del servei 010 de
l‟Ajuntament de Barcelona, dels esmentats telèfons.
Atès que el equip la plataforma d'atenció telefònica ha rebut un total de 43.986
trucades des de la seva posada en funcionament el 9 de desembre de 2014 fins a
setembre de 2015, malgrat que el ple no ha aprovat l'inici d'aquesta fase de proves
inclosa a la proposta de conveni específic entre els ajuntaments de Barcelona i
L‟Hospitalet.
Atès que l'única resposta rebuda a diverses qüestions presentades pel grup
municipal CUP-PA, des del rebuig a la proposta de conveni al setembre de 2015
sobre la gestió del servei d'atenció telefònica per part de l'equip de govern ha estat:
“La raó per la qual no s‟ha aturat el servei de atenció telefònica ciutadana prestat
per l‟Ajuntament de Barcelona, és la de no malmetre el servei a la ciutadania”.
Per tot allò anteriorment exposat, el grup municipal CUP-POBLE ACTIU proposa al
Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents acords:
Primer.-Aturar l‟actual gestió del servei telefònic d‟atenció ciutadana de l‟Hospitalet
de Llobregat, a càrrec del servei 010 de l‟ajuntament de Barcelona, a través de
l‟empresa Arvato Qualytel.
Segon.-Retornar, de manera immediata, la gestió del servei que prestava amb
anterioritat el propi Ajuntament i fer un estudi en un termini de 3 mesos per saber
els costos reals que suposaria tenir implantat el servei assumint-ho el propi
Ajuntament o a través d‟un servei extern.
Tercer.- Donar trasllat de la moció a tots els grups municipals, a l‟Ajuntament de
Barcelona, a les empreses afectades, al Comitè unitari i a les seccions sindicals
amb representació a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
MOCIÓ 33.- EN DEFENSA DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES
AFECTATS PER L'INSTITUT CATALÀ D’AVALUACIONS MÈDIQUES (ICAM),
EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES INJUSTIFICADES I REIVINDICAR
EL DRET DE LES PERSONES A EMMALALTIR AMB DIGNITAT.
Les administracions públiques tenen el deure de vetllar pel benestar de les
persones i protegir els seus drets. La salut és el principi de tot benestar i totes les
institucions constituïdes democràticament tenen l'obligació d'oferir tots els recursos
al seu abast per garantir que l'assistència i la cobertura mèdica siguin un dret
garantit de la ciutadania.
En els últims mesos, i fins i tot anys, s'ha detectat un increment significatiu del
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nombre d'altes mèdiques ordenades per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques,
l‟ICAM. Altes forçoses dictades, en molts casos, sense seguir criteris mèdics i en
contra de l'opinió tant dels facultatius de capçalera, com dels propis pacients. De la
mateixa manera, les denúncies d'unes actituds, protocols d'atenció i funcionament
de l‟ICAM per part de la recentment constituïda Plataforma d'Afectades per l‟ICAM i
l‟INSS han posat de manifest greus deficiències i agressions a les pacients des d'un
organisme que hauria de vetllar per la seva salut.
Aquest increment de les altes mèdiques forçoses es produeix, en paral·lel, a un
important descens de la durada de les baixes i les incapacitats. Així, al 2005 la
durada mitjana de les incapacitats temporals a Catalunya era de 37,8 dies. Deu
anys més tard, ja només era de 29,3 dies i durant els primers quatre mesos del
2016 encara ha baixat més i se situa en 23,7 dies.
L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, és l‟òrgan competent per realitzar els
dictàmens mèdics on es determina si una persona continua de baixa mèdica o ha
de retornar immediatament al lloc de treball, si es té dret a una pensió per
invalidesa, o si el pacient es considera “apte” per reincorporar-se laboralment per
una millora del seu estat de salut.
La Plataforma d'Afectades per l'ICAM i l‟INSS, la PAICAM, es va constituir el 13 de
gener de 2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust
d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers
anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els
criteris per atorgar pensions d'invalidesa. El context d'atur i la precarietat laboral en
augment sovint situa les persones malaltes que no reben cap ingrés ni cap tipus de
prestació social al llindar de la pobresa i l'exclusió social.
Atès que el Consell Municipal de Salut de l'Hospitalet de Llobregat és un
òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació ciutadana, assessor i
col·laborador del Govern Municipal, i dels sectors implicats en qualsevol
aspecte relacionat amb la salut a la ciutat de l'Hospitalet.
Atès que el Consell respon a la necessitat d'articular la participació activa de
les ciutadanes, ciutadans i entitats que treballen en el món de la salut, en el
control, seguiment i preses de decisions relacionades amb la Salut a
L'Hospitalet de Llobregat.
Atès que el Consell Municipal de Salut de l'Hospitalet té per objecte i finalitats:




Fomentar la participació democràtica de la ciutadania organitzada
que treballa en qüestions relatives a l'àmbit de la salut, en la
presa de decisions referides a la salut en l'àmbit de la ciutat de
l 'Hospitalet.
Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en
aquest àmbit, ja siguin públiques o privades.

…/…

181



Emetre informes i propostes i elevar-los als òrgans que
corresponguin i assessorar en temes de sanitat als òrgans de
govern de l'Ajuntament.



Impulsar i estimular la col·laboració de les diverses associacions i
entitats de l'àmbit de la Salut.



Participar en el seguiment i control i l'avaluació externa dels serveis
sanitaris prestats als usuaris dels serveis sanitaris i sòciosanitaris de
l'Hospitalet, valorant la qualitat dels serveis i propiciar la discussió de
fórmules per millorar fins on sigui possible els serveis, informant a les
administracions implicades.



Detectar els problemes que puguin sorgir en els serveis de l'atenció
primària i resta de dispositius sanitaris que afectin a la ciutat de
l‟Hospitalet i a la seva coordinació, informant a les administracions
implicades.



Fer anàlisi i comparació dels serveis prestats a la ciutat que siguin de
responsabilitat pública, tenint en compte la diversitat i les particularitats
pròpies de cada àmbit per tal de preservar la igualtat dels serveis
prestats als usuaris de l'Hospitalet.



Proposar a l‟Administració l‟aportació dels recursos necessaris a la
ciutat, segons les necessitats canviants de la població i valorar la
distribució correcte d‟aquests recursos. Fer propostes i estudiar les que
es rebin per ampliar serveis i prestacions en la mesura que els
progressos de la medicina moderna ho exigeixin.



Donar suport i col·laborar en les campanyes de prevenció i
sensibilització que juntament, amb les entitats sanitàries (Serveis
sanitaris d'atenció primària de responsabilitat pública, Hospitals,
Ajuntament, etc.) es projectin i s'aprovin, així com fomentar tot tipus
d'activitats que puguin contribuir a la millora de la qualitat de vida de la
població de l'Hospitalet.

Atès que el Consell Municipal de Salut està facultat per demanar
informació a l'Administració autonòmica i a l'Administració municipal sobre
qualsevol matèria que afecti al seu camp d'actuació.
Atès que el Consell, en exercici de la seva funció assessora, davant
l'Administració corresponent, pot elevar informes i propostes a aquesta i als
Consells de Salut d'àmbit superior, sobre qüestions relacionades amb la
seva competència.
Per tot l‟anterior, el grup municipal de la CUP-Poble Actiu proposa al Ple de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
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a) Sotmetent-se a votació l‟acord PRIMER es produeix un empat de 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; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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; i amb 1 vot d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez. De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple,
repetida la votació persisteix l‟empat amb el mateix resultat i aquest es dirimeix
amb el vot de qualitat de l‟Alcaldessa en contra de l‟aprovació d‟aquest acord
PRIMER.
PRIMER Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i traslladar des d‟aquest consistori als dos
organismes la petició oficial de la publicació del conveni que els vincula.
b) Ha estat REBUTJAT el punt SEGON amb 16 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 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; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON Instar al Consell Municipal de Salut de l‟Hospitalet de Llobregat a
constituir un grup de treball, obert a la participació de les persones afectades
per aquesta situació, encarregat d‟elaborar un codi de bones pràctiques per a la
atenció als pacients amb una situació de baixa laboral temporal o permanent.
Es farà difusió d‟aquest codi de bones pràctiques als centres d‟atenció primària i
als hospitals del municipi, així com s‟adreçarà a l‟ICAM i l‟INSS.
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c) Ha estat REBUTJAT el punt TERCER amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, 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 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER Instar al Govern Municipal a signar un conveni entre el Col·legi
d‟Advocats de Barcelona i l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per tal de poder oferir un
servei d‟orientació jurídica a les persones afectades per una situació de baixa
laboral temporal o permanent en el cas que sol·licitin aquesta orientació per
afrontar qualsevol situació de desacord entre el pacient i la autoritat competent
d‟avaluar la seva situació mèdica (ICAM i INSS), ja sigui perquè aquest pacient
considera vulnerats els seus drets en rebre una alta mèdica injustificada, o en el
cas que estigui en el procés de sol·licitar una prestació d‟incapacitat permanent
o absoluta. Les persones afectades serien derivades al servei d‟orientació
jurídica des de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
d) Ha estat REBUTJAT el punt QUART amb 16 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 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; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART Impulsar des del Consell Municipal de Salut amb col·laboració de l‟Àrea
de Benestar i Drets Socials una campanya de sensibilització per combatre
l'estigma associat als pacients en situació de baixa laboral temporal o
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permanent que sovint son percebuts socialment com a persones que eludeixen
anar a treballar.
e) Ha estat REBUTJAT el punt CINQUÈ amb 16 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 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; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ. Instar a l‟Àrea de Benestar i Drets Socials a fer una crida a tots els
pacients, veïns i veïnes de l‟Hospitalet, potencialment interessats, per a que
s‟adrecin a la PAICAM i/o sol·licitin orientació jurídica a l‟Àrea de Benestar i
Drets Socials, si escau.
f)

Ha estat REBUTJAT el punt SISÈ amb 20 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; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 6 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
SISÈ. Reclamar que s'aturin les derivacions des dels centres sanitaris públics a
centres privats per realitzar proves diagnòstiques.

g) Ha estat REBUTJAT el punt SETÈ amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
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García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; 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 REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 6 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
SETÈ. Donar resposta a les queixes expressades per la PAICAM en relació als
criteris econòmics que en algunes ocasions han provocat altes mèdiques
injustificades i consegüentment sumar-nos a la reclamació que fan per a que les
avaluacions siguin basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals
de la sanitat pública.
h) Ha estat APROVAT el punt VUITÈ 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 la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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 CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
VUITÈ. Demanar la depuració de responsabilitats, tant en els òrgans de direcció
de l'ICAM com de l'INSS, en el cas d‟haver anteposat criteris econòmics per
sobre de la salut de les persones.
i)

Ha estat REBUTJAT el punt NOVÈ amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
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Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
NOVÈ. Donar trasllat d‟aquests acords al Conseller de Sanitat, el Sr. Antoni
Comín i Oliveres; a la Direcció Provincial de l‟Institut Nacional de la Seguretat
Social a Barcelona; a l‟Institut Nacional de la Seguretat Social a Madrid; a
l‟Institut Català d‟Avaluacions Mèdiques (ICAM); a la PAICAM; al Consell
Municipal de Salut de l‟Hospitalet; a la Federació d‟Associacions de Veïns de
l‟Hospitalet de Llobregat i als Centres d‟Atenció Primària del municipi de
l‟Hospitalet.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Les administracions públiques tenen el deure de vetllar pel benestar de les
persones i protegir els seus drets. La salut és el principi de tot benestar i totes les
institucions constituïdes democràticament tenen l'obligació d'oferir tots els recursos
al seu abast per garantir que l'assistència i la cobertura mèdica siguin un dret
garantit de la ciutadania.
En els últims mesos, i fins i tot anys, s'ha detectat un increment significatiu del
nombre d'altes mèdiques ordenades per l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques,
l‟ICAM. Altes forçoses dictades, en molts casos, sense seguir criteris mèdics i en
contra de l'opinió tant dels facultatius de capçalera, com dels propis pacients. De la
mateixa manera, les denúncies d'unes actituds, protocols d'atenció i funcionament
de l‟ICAM per part de la recentment constituïda Plataforma d'Afectades per l‟ICAM i
l‟INSS han posat de manifest greus deficiències i agressions a les pacients des d'un
organisme que hauria de vetllar per la seva salut.
Aquest increment de les altes mèdiques forçoses es produeix, en paral•lel, a un
important descens de la durada de les baixes i les incapacitats. Així, al 2005 la
durada mitjana de les incapacitats temporals a Catalunya era de 37,8 dies. Deu
anys més tard, ja només era de 29,3 dies i durant els primers quatre mesos del
2016 encara ha baixat més i se situa en 23,7 dies.
L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, és l‟òrgan competent per realitzar els
dictàmens mèdics on es determina si una persona continua de baixa mèdica o ha
de retornar immediatament al lloc de treball, si es té dret a una pensió per
invalidesa, o si el pacient es considera “apte” per reincorporar-se laboralment per
una millora del seu estat de salut.
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La Plataforma d'Afectades per l'ICAM i l‟INSS, la PAICAM, es va constituir el 13 de
gener de 2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust
d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers
anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els
criteris per atorgar pensions d'invalidesa. El context d'atur i la precarietat laboral en
augment sovint situa les persones malaltes que no reben cap ingrés ni cap tipus de
prestació social al llindar de la pobresa i l'exclusió social.
Atès que el Consell Municipal de Salut de l'Hospitalet de Llobregat és un òrgan
col·legiat de caràcter consultiu i de participació ciutadana, assessor i col•laborador
del Govern Municipal, i dels sectors implicats en qualsevol aspecte relacionat amb
la salut a la ciutat de l'Hospitalet.
Atès que el Consell respon a la necessitat d'articular la participació activa de les
ciutadanes, ciutadans i entitats que treballen en el món de la salut, en el control,
seguiment i preses de decisions relacionades amb la Salut a L'Hospitalet de
Llobregat.
Atès que el Consell Municipal de Salut de l'Hospitalet té per objecte i finalitats:
•
Fomentar la participació democràtica de la ciutadania organitzada
que treballa en qüestions relatives a l'àmbit de la salut, en la presa de
decisions referides a la salut en l'àmbit de la ciutat de l'Hospitalet.
•
Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en aquest
àmbit, ja siguin públiques o privades.
•
Emetre informes i propostes i elevar-los als òrgans que
corresponguin i assessorar en temes de sanitat als òrgans de govern de
l'Ajuntament.
•
Impulsar i estimular la col•laboració de les diverses associacions i
entitats de l'àmbit de la Salut.
•
Participar en el seguiment i control i l'avaluació externa dels serveis
sanitaris prestats als usuaris dels serveis sanitaris i sòciosanitaris de
l'Hospitalet, valorant la qualitat dels serveis i propiciar la discussió de
fórmules per millorar fins on sigui possible els serveis, informant a les
administracions implicades.
•
Detectar els problemes que puguin sorgir en els serveis de l'atenció
primària i resta de dispositius sanitaris que afectin a la ciutat de l‟Hospitalet i
a la seva coordinació, informant a les administracions implicades.
•
Fer anàlisi i comparació dels serveis prestats a la ciutat que siguin de
responsabilitat pública, tenint en compte la diversitat i les particularitats
pròpies de cada àmbit per tal de preservar la igualtat dels serveis prestats
als usuaris de l'Hospitalet.
•
Proposar a l‟Administració l‟aportació dels recursos necessaris a la
ciutat, segons les necessitats canviants de la població i valorar la distribució
correcte d‟aquests recursos. Fer propostes i estudiar les que es rebin per
ampliar serveis i prestacions en la mesura que els progressos de la medicina
moderna ho exigeixin.
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•
Donar suport i col·laborar en les campanyes de prevenció i
sensibilització que juntament, amb les entitats sanitàries (Serveis sanitaris
d'atenció primària de responsabilitat pública, Hospitals, Ajuntament, etc.) es
projectin i s'aprovin, així com fomentar tot tipus d'activitats que puguin
contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població de l'Hospitalet.
Atès que el Consell Municipal de Salut està facultat per demanar informació a
l'Administració autonòmica i a l'Administració municipal sobre qualsevol matèria que
afecti al seu camp d'actuació.
Atès que el Consell, en exercici de la seva funció assessora, davant l'Administració
corresponent, pot elevar informes i propostes a aquesta i als Consells de Salut
d'àmbit superior, sobre qüestions relacionades amb la seva competència.
Per tot l‟anterior, el grup municipal de la CUP-Poble Actiu proposa al Ple de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat l‟adopció del següent acord:
ÚNIC. Demanar la depuració de responsabilitats, tant en els òrgans de direcció de
l'ICAM com de l'INSS, en el cas d‟haver anteposat criteris econòmics per sobre de
la salut de les persones.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 de juny
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, 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 verbal que veu formular en la sessió plenària de data 28
de juny de 2016 en relació a la garantia d’alimentació als menors de la ciutat, i
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, indicar-vos
que:
El final del curs escolar marca l’inici de les activitats estiuenques als centres
d’esplai, entitats socials i esportives de la ciutat. Perquè els infants i joves s’ho
passin bé a l’estiu i per garantir la seva alimentació, els esplais de la ciutat
ofereixen 1.283 places de casals al juliol i a l’agost que inclouen servei de
menjador en uns mesos que els menjadors escolars són tancats. Aquestes
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activitats s’adrecen a infants i adolescents de 3 a 18 anys de famílies en
situació de pobresa econòmica.
A L’Hospitalet les principals entitats que ofereixen activitats d’estiu amb garantia
alimentària son les següents: Associació Educativa Ítaca, el Club d’Esplai la
Florida, el Club d’Esplai Pubilla Cases, el Centre d’Esplai Can Serra,
l’Associació Serveis Educatius Recursos d’Esplai-CIJB, el Centre d’Esplai Xixell
i l’Associació Club Sanfeliu Infantil i Juvenil, entre altres, amb les quals
l’Ajuntament de l’Hospitalet, a través dels Serveis Socials, treballen
coordinadament per tal d’adequar l’oferta de lleure amb les necessitats socials
del territori.
L’Ajuntament de L’Hospitalet, la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa”(a través
del Programa Proinfància), hi col·laboren econòmicament cobrint el 100% del
cost d’aquestes places. Així, es dediquen 904.000 euros a aquest concepte.
D’altra banda, l’Ajuntament també subvenciona dos casals d’estiu per a
persones amb discapacitats: un, destinat a infants i joves amb necessitats
educatives especials i, un segon, a infants i joves amb greus afectacions
físiques, psíquiques i sensorials que necessiten una atenció molt intensa i una
oferta de lleure especialitzada. Així mateix, subvenciona dos projectes d’activitat
de lleure per a discapacitats adults.
El pressupost total destinat a activitats de lleure amb garantía alimentaria per a
l’any 2016 és de 968.000 euros. El 45% d’aquest pressupost es aportació de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Atentament,”

CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 de juny
de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells
Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 28
de juny i, segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple, en
relació a la situació de la construcció de la futura seu central de l’Escola
Municipal de Música Centre de les Arts (EMMCA), li comunico el següent:
L’emplaçament al que els darrers mandats s’ha referit el govern municipal per
construir la seu central definitiva de l’EMMCA és l’edifici de Can Gras de Can
Trinxet i la seva nau annexa. Aquests edificis han rebut recentment una inversió
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valorada en 600.000€ que ha consistit en el reforç estructural i la renovació de
les seves teulades. Com vostè comenta en la seva pregunta, la tanca es va
retirar pel seu deteriorament.
El govern municipal no ha variat el seu parer respecte la destinació futura
d’aquests edificis de patrimoni municipal.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 de juny
de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 28
de juny de 2016 en relació al “programa patis oberts” d’aquest estiu, i segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, indicar-vos que:
El programa al que es refereix la és el projecte d’Acompanyament
Socioeducatiu per Adolescents en situació de risc a l’estiu -“Estiu als
patis”
Durant les vacances d’estiu, des de l’acabament del curs escolar a finals de juny
fins al setembre, s’obre un període on la dinàmica quotidiana canvia per complet
pels adolescents. Els elements contenidors que suposen l’assistència al centre
educatiu, les activitats extraescolars i les rutines diàries desapareixen, així com
l’observació i el control que exerceixen els adults presents en els diferents
recursos per on quotidianament transita. És per tant un temps llarg ple
d’oportunitats per establir noves relacions i noves dinàmiques.
Els conflictes relacionals tenen més oportunitat de manifestar-se en un període
en el que la presència institucional de serveis i recursos està minvada.
És per això que situacions de feblesa o de risc moderat que s’aguantaven
durant el curs escolar en aquest treball de xarxa, poden arribar a ser a
situacions vitals crítiques si desapareixen tots els punts de referència i contacte
amb adults responsables fora d’un àmbit familiar que ja de per si tenia certes
mancances en la seva funció protectora.
El projecte es desenvolupa en un espai més o menys obert, conegut i reconegut
pels adolescents, amb activitats molt obertes, del màxim interès, relacionades
fonamentalment al voltant de l’esport, la música i el lleure en general i atent a la
qüestió de gènere, amb una figura adulta, educativa, propera, de referència, a
qui recórrer en un moment donat de necessitat, en un context d’esbarjo i
aparent informalitat.
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Població destinatària
Adolescents i joves de 12 a 18 anys de la zona territorial d’influència del servei.
Horari i període de realització
4 hores diàries de dilluns a divendres.
De 17’00h a 21’00 durant el mes de juliol i de 17’30 a 21’30 el mes d’agost.
Descripció de l’activitat
Obrir 3 espais als patis dels instituts de secundària: Eduard Fontserè (Dte. IV),
Eugeni d’Ors (Dte. II) i Bisbe Berenguer (Dte. III).
Cada espai pot acollir una població diària entre 50 i 100 adolescents i joves
d’ambdós sexes
Realització d’activitats grupals lúdiques, esportives i musicals. Tallers i tornejos
diversos.
Informació, sensibilització i prevenció sobre aspectes de salut (sexualitat,
alimentació i consum de tòxics)
Abordatge dels conflictes grupals. Seguiment individual. Derivació als recursos
de la xarxa pertinents i especialment als serveis bàsics d’atenció social
d’aquelles situacions de risc detectades.
Coordinació amb la xarxa.
Professionals
3 integradors socials, 3 integradores socials (parella educativa per cada espai) i
1 educador o educadora social per tot el projecte.
Participació puntual de monitors de tallers.
Pressupost
Cada espai té un cost de 6.500 euros. Total: 19.500 euros
Els projectes s’emmarquen en aquelles zones on es detecten més
joves/adolescents, en possible situació de risc, detectats per els Serveis
Socials, que s’identifiquen amb els espais de referència on es desenvolupen els
projectes.
Situació Actual
Aquest any, s’ hagut de trobar un espai alternatiu al Dte. IV ja que el pati de l’
Institut Eduard Fontserè, on habitualment es desenvolupa el projecte, està en
obres. Això va suposar trobar un lloc, sense tenir garanties de que aquesta nova
ubicació sigui acceptada e identificada pels joves i adolescents ja que l’espai
alternatiu ha de ser un indret de referència natural pels adolescents que, en
definitiva, són els destinataris del servei.
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Atès que la zona del Dte. IV es considerada com a prioritària, es van valorar
totes les possibles alternatives.
La nova ubicació, per aquest any, és el pati de l’Escola Pau Vila, malgrat que en
un principi no semblava una solució adient per tractar-se d’una escola de
primària amb la que els adolescents no s’identifiquen; no obstant això, i com
que no hi havia més alternatives viables, hem optat per posar en marxa aquest
projecte en aquesta nova ubicació i avaluarem l’impacte del projecte una
vegada hagi finalitzat.
En conclusió podem dir que els tres patis del projecte “Estiu als patis”, que any
rere any es desenvolupen a la ciutat, estan en funcionament.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en
temps i forma un prec per escrit que ha tingut entrada en el Registre d‟Alcaldia el
dia 19 de juliol de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquest prec als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriu literalment:

1.- RGE núm. 1366, de 19 de juliol de 2016
“Amb data 23 de maig de 2016 la senyora M. I. V. B. va presentar una instancia
(s’adjunta còpia) en la que explicava l’ocupació incorrecta de la Rambla Just
Oliveras per les terrasses dels establiments de restauració,sense resposta a data
d’avui.
Considerem importantíssim l’equilibri entre una activitat productiva i comercial i el
dret de la ciutadania a passejar i gaudir dels espais públics. El fet de ser literalment
expulsat de la via pública i l’eliminació de bancs per posar terrasses es més que
qüestionable. La senyora M. I. V. B. adjunta fotografies que il·lustren perfectament
aquesta situació.
És per això que, en compliment de la moció aprovada per unanimitat el Ple del 26
d’abril, que demanava un marc normatiu per establiments amb terrassa a la via
pública, es realitzin les accions pertinents per incloure en l’ordenança municipal de
terrasses una ocupació racional de la via pública en harmonia amb el dret dels
veïns i veïnes de gaudir també de l’espai públic.
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Així mateix demanem que el departament corresponent doni una resposta a la
instància presentada per la senyora M. I. V. B..”
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal d‟ICV-EUiAPIRATES-E, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’alcaldia amb
número 1366 i de data 19/07/2016, 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 26/07/2016 en relació a: “Amb data 23 de maig de
2016 una ciutadana va presentar una instància (s’adjunta còpia) en la que explicava
l’ocupació incorrecta de la Rambla Just Oliveras per les terrasses dels establiments
de restauració, ...”
Resposta:
En aquests moments es troba en fase d’elaboració el projecte de la nova
Ordenança municipal de terrasses de l’Hospitalet, per tal d’establir uns criteris a tota
la ciutat sobre la ocupació de la via publica per part de bars i restaurants.
Dins de l’esmentada ordenança es tindran en compte els criteris i factors que facin
viable la convivència entre l’activitat comercial i els drets dels vianants.
Pel que fa a la instància presentada per una ciutadana, a l’Oficina de Gestió
d’Incidències (OGI) del servei de Convivència i Civisme, ja es va posar en contacte
personal amb ella en data 25 de maig.
Ben atentament,”

PP
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 19 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
13 i 14 de juliol de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 41746, de 13 de juliol de 2016
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“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 26 de juliol de 2016.
Solicito conocer el coste total del mantenimiento y representaciones así como
número de espectadores y recaudación del Barradas en el año 2015.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 41746 i data 13 de juliol de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de juliol de 2016, on en el seu tenor
literal diu:

em plau adjuntar l’informe del Servei de Cultura on es dona resposta a la seva
pregunta.
Ben atentament,
“REFERENT A LA PREGUNTA RGE 41746 DE 13 DE JULIOL DE 2016 DEL
PARTIT POPULAR PER TAL QUE SIGUI CONTESTADA EN EL PLE DEL MES DE
JULIOL, EN QUE SOL·LICITA CONÈIXER EL COST TOTAL DEL MANTENIMENT
I REPRESENTACIONS, AIXÍ COM EL NÚMERO D’ESPECTADORS I
RECAPTACIÓ DEL BARRADAS A L’ANY 2015,
INFORMO el següent:
COST MANTENIMENT I ALTRES DESPESES

IMPORT

Serveis tècnics

28.814€

Altres (SGAE, Comissions, Publicitat, altres)

5.593€

Manteniment (Neteja, aigua, gas, llum, telèfon)

67.000€

Total cost manteniment

TOTAL

185.360€
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COST
PROGRAMACIÓ
Temporada
professional
de
música
Total
cost
i
funcions temporada
professional

FUNCIONS

ESPECTADORS

RECAPTACIÓ

COST

49

5.052

20.433€

83.953€

49

5.052

20.433€

83.953€

ALTRES ACTIVITATS

NOMBRE

ASSISTENTS

9

3.823

Cessions

193

33.429

Aula d‟estudi (dies)

244

14.175

Total altres activitats i assistents

446

51.427

Exposicions

RESUM ACTIVITATS

ACTIVITATS

ASSISTENTS

Temporada professional

49

5.052

Altres activitats

446

51.427

Total activitats i assistents

495

56.479

“
2.- RGE núm. 41748, de 13 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 26 de juliol de 2016.
Solicito conocer el coste total del mantenimiento, de las representaciones así como
número de espectadores, y recaudación del teatro Juventud en el año 2015.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 41748 i data 13 de juliol de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de juliol de 2016, on en el seu tenor
literal diu:
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em plau adjuntar l’informe del Servei de Cultura on es dona resposta a la seva
pregunta.
Ben atentament,

CORRESPONENT A LA PREGUNTA RGE 41748 DE 13 DE JULIOL DE 2016 DEL
PARTIT POPULAR PER TAL QUE SIGUI CONTESTADA EN EL PLE DEL MES DE
JULIOL, EN QUE SOL·LICITA CONÈIXER EL COST TOTAL DEL MANTENIMENT
I REPRESENTACIONS, AIXÍ COM EL NÚMERO D’ESPECTADORS I
RECAPTACIÓ DEL TEATRE JOVENTUT A L’ANY 2015,
INFORMO el següent:
COST MANTENIMENT I ALTRES DESPESES

IMPORT

Serveis tècnics

112.210€

Altres (SGAE, Comissions, Publicitat, altres)

26.348€

Manteniment (Neteja, aigua, gas, llum, telèfon)

96.227€

TOTAL

234.785€

Total cost Manteniment i altres despeses

COST PROGRAMACIÓ

FUNCIONS

IMPORT

Temporada professional

45

299.400€

L‟H fa Teatre (Teatre Amateur)

15

5.406€

Total cost programació i funcions

60

304.806€

REPRESENTACIONS I ALTRES
ACTIVITATS

NOMBRE

TOTAL
ACTIVITATS

ASSISTENTS

TOTAL
ASSISTENTS

Representacions programació

60

assistents

14.020

Altres activitats amb públic

52

assistents

17.229

Total activitats amb públic
Activitats sense públic

112
166*

Total activitats i assistents

166*
278

31.249

*A les activitats sense públic s’inclouen els assajos, muntatges, prevenda
d’entrades a taquilla i reunions amb entitats com p.ex. les d’organització de la
temporada L’H fa teatre.”
3.- RGE núm. 41749, de 13 de juliol de 2016
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“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 26 de juliol de 2016.
Solicito conocer el coste total y las acciones llevadas a cabo en relación al Distrito
Cultural durante el año 2015.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 41.479 i data 13 de juliol de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de juliol de 2016, en relació al cost total i
les accions dutes a terme en relació al Districte Cultural durant l’any 2015, dir-vos
que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”
4.- RGE núm. 41750, de 13 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 26 de juliol de 2016.
En el pleno del 22 de diciembre de 2015 se aprobó la moción para impulsar la
utilidad del solar de la calle Vallparda, entre los números 78 a 90 y la calle Torns del
1 al 11 en el Distrito de Collblanc.
Por ello este regidor solicita conocer:
En qué situación se encuentra dicho solar y si se ha realizado la consulta a los
vecinos para decidir su uso.”

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‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 41750 y fecha 13 de julio de 2016, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
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contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 26 de julio de
2016, en relación al solar de la C/. Vallparda esquina con C/. Torns, le informo:
Actualmente está en fase de aprobación inicial una modificación del PGM (Plan
General Metropolitano) que establece que el solar existente en C/. Vallparda-C/.
Torns quedarà dividido en dos zonas, la mayor parte de la que actualmente ya es
municipal contarà con calificación urbanística 6b (zona verde) y el resto del solar,
aún de propiedad privada, junto con el resto de la zona municipal, ostentará la
calificación urbanística 7b (equipamiento).
A través del Distrito se consultará a los vecinos sobre posibles usos de la parte
municipal del solar calificada como 6b.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 41753, de 13 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 26 de juliol de 2016.
En el pleno del 27 de octubre de 2015 se aprobó por el Pleno una moción para
solicitar al AMB la instalación de una pérgola en la parada de autobús 103843 en
calle Pujós (Pl. Canalejas).
Por ello, este regidor solicita conocer:


Si ya se han realizado las gestiones oportunas para la instalación de la
pérgola.”

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 41753 i de data 13/07/2016, 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 26/07/2016 en relació a: “En el pleno del
27 de octubre de 2015 se aprobó por el Pleno una moción para solicitar al AMB la
instalación de una pérgola en la parada de autobús...”
Resposta:

…/…

199

Aquesta información que sol·licita la té disponible en el Web municipal, seu
electrónica, a l’espai on hi ha la información del Ple que inclou el seguiment de les
mocions.
Ben atentament,”
6.- RGE núm. 42115, de 14 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 26 de juliol de 2016.
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.”

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 42115 i data 14 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 juliol de 2016, 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 es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
7.- RGE núm. 42117, de 14 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 26 de juliol de 2016.
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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.”

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 42117 i data 14 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 juliol de 2016, 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 es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

8.- RGE núm. 42118, de 14 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 26 de juliol de 2016.
En relación al Parque de la serpiente este regidor solicita conocer el precio de los
toldos utilizados y si se ha analizado el grado de efectividad de los mismos.”

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‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 42118 y fecha 14 de julio de 2016, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
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contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 26 de julio de
2016, en relación a los toldos instalados en el Parc de la Serp, le informo:
Coste de los toldos:
Coste de la estructura:
Costa de la mano de obra:
Coste total:

9.280,27 € (7.669,42 € sin IVA)
4.278,68 € (3.536,09 € sin IVA)
4.235,00 € (3.500,00 € sin IVA)

17.793,95 € (14.705,51 € sin IVA)

En cuanto al grado de efectividad, es el posible teniendo en cuenta el diseño y los
condicionantes técnicos, ya que los juegos infantiles se sitúan sobre estructura del
aparcamiento subterráneo, lo cual impide la realización de cimentaciones para el
emplazamiento de mástiles que soporten la estructura. Actualmente estamos
estudiando la viabilidad técnica, a propuesta de los vecinos, de añadir más lonas a
la estructura para mejorar el resultado.
Atentamente,”
9.- RGE núm. 42119, de 14 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 26 de juliol de 2016.
En relación a la Línea 10 del metro, este regidor solicita conocer:


Fecha prevista para la inauguración de la Línea.



En caso de que no haya fecha prevista, que plazos hay previstos con la
Generalitat.”

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 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 42.119 i data 14 de juliol, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 26 de juliol de 2016, en relació a la línia 10 del metro, us
comunico que desconeixem el calendari previst per la posada en marxa, però que a
la passada reunió de la Comissió Mixta entre aquest Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya vam manifestar la nostra preocupació al respecte.”
10.- RGE núm. 42131, de 14 de juliol de 2016
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“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 26 de juliol de 2016.
Solicitamos conocer el número de locales vacios y el coste de mantenimiento de
cada local.”

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 42131 i data 14 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 juliol de 2016, en relació
a:
“Solicitamos conocer el número de locales vacios y el
mantenimiento de cada local“

coste de

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
11.- RGE núm. 42132, de 14 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 26 de juliol de 2016.
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:


Relación de locales
características.”

vacios

propiedad

municipal,

su

ubicación

y

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
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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 42132 i data 14 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 juliol de 2016, 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


Relación de locales vacios de propiedad municipal, su ubicación y
características.“

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
12.- RGE núm. 42134, de 14 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 26 de juliol de 2016.
Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que existen locales de
Titularidad Privada o de otras administraciones alquilados a este ayuntamiento.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:


Que se detalle el número de locales, su ubicación, coste por local y
características de los mismos.”

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,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 42134 i data 14 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 juliol de 2016, en relació
a:
“Del examen de la cuenta general del 2015 hemos observado que existen
locales de Titularidad Privada o de otras administraciones alquilados a este
ayuntamiento.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer


Que se detalle el número de locales, su ubicación, coste por local y
características de los mismos.“

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

13.- RGE núm. 42168, de 14 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 26 de juliol de 2016.
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.”

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 42168 i data 14 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 juliol de 2016, 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
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concepto, nº de personas que han realizado el viaje, el motivo e importe de
cada uno de los mismos.“
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

14.- RGE núm. 42170, de 14 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 26 de juliol de 2016.
En relación a las obras del mercado de la Florida, este regidor solicita conocer:


La inversión total, uso destinado de las instalaciones y el coste financiero
por los posibles intereses de demora.”

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‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 42170 y fecha 14 de julio de 2016, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 26 de julio de
2016, en relación a las obras del mercado de La Florida, le informo:
En cuanto a los usos, son los siguientes:
- 2 plantas sótano con aparcamientos, muelles de carga y descarga y zonas
de almacén.
- Planta bajos destinada a operador.
- Planta 1ª destinada al resto de operadores de paradas del mercado (fresco y
complementos)
- Planta 2ª destinada a equipamiento municipal, aún por determinar.
Coste según proyecto
- Construcción del edificio:
- Obras de desvíos de servicios:
o TOTAL

18.313.861,88 €
188.953,00 €
18.502.814,88 €

No hay previsión de costes financieros.
Atentamente,”

…/…

206

15.- RGE núm. 42171, de 14 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 26 de juliol de 2016.
Solicitamos conocer:
Numero total de contratos menores realizados en el 2015 desglosados por meses.”

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 42171 i data 14 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 juliol de 2016, en relació
a:
“Solicitamos conocer:


Numero total de contratos menores realizados en el 2015 desglosados por
meses.“

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

16.- RGE núm. 42174, de 14 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 26 de juliol de 2016.
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.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:
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Relacion de personas y cargos a los que se le asignó plaza de parquing en
La Farga durante el 2015.



Coste de las mismas.”

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 42174 i data 14 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 juliol 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 público en la Farga.
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 durante el 2015.



Coste de las mismas.“

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

17.- RGE núm. 42176, de 14 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 26 de juliol de 2016.
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 el parquing de la Plaça del Ayuntament de L’Hospitalet.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:
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Cual es el número de plazas y coste anual de las mismas



Relación de personas a las que se le asignó 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 42176 i data 14 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 juliol 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 público en el parquing de la Plaça del Ayuntament de
L’Hospitalet.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:


Cual es el número de plazas y coste anual de las mismas.



Relación de personas a las que se le asignó dichas plazas.“

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

18.- RGE núm. 42177, de 14 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 26 de juliol de 2016.
En relacion a la zona verde que tiene la ciudad en los Barrios de Can Serra y Gran
Via Sud.
Este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:
-

Recaudacion por calles del año 2015.
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-

Coste total del mantenimiento de cada una de las zonas correspondientes al
año 2015.”

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 42177 i de data 14/07/2016, 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 26/07/2016 en relació a: “En relación a la
zona verde que tiene la ciudad en los Barrios de Can Serra y Gran Via Sud...”
Resposta:
Según datos referenciados por la empresa municipal que gestiona este servicio, la
recaudación de los parquímetros no va por tramos de calles, si no por zona de
influencia, por lo que no es posible generar dicha información.
Recaudación Parquímetros (residentes, no residentes área verde y comercios)
GRAN VIA
TOTAL
2015

46.496,35 €

CAN SERRA
TOTAL INGRÈS
2015

538,40 €

Coste anual mantenimiento del servicio del Área
Verde: Gran Via Sud/Can Serra
GRAN VIA I CAN SERRA
(solo área verde)
GASTOS MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN
(PINTURA Y SEÑALES)

21.631,04€

Ben atentament,”
19.- RGE núm. 42181, de 14 de juliol de 2016
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“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 26 de juliol de 2016.
De la Cuenta General del año 2015 hemos observado los ingresos en concepto de
grua municipal.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal solicita conocer:
-

El número de vehículos retirados por la grua municipa a lo largo del año
2015, desglosados por tipos.

-

Cuantos vehiculos han sido abandonados en el año 2015.”

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 42181 i de data 14/07/2016, 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 26/07/2016 en relació a: “De la Cuenta
General del año 2015 hemos observado los ingresos en concepto de grua
municipal...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d‟Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟ha formulat en temps i forma 1 pregunta per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 23 de juny 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:
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1.- RGE núm. 37976, de 23 de juny de 2016
“Coque García, 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.
El Grup Polític d’ERC vol conèixer i disposar de la relació de concursos, contractes
menors o adjudicacions directes amb aquest Ajuntament en el període 2008-2015
on s’hi han presentat les següents empreses:
-

Iniciatives i Projectes, S. L. (Inipro)
Educare XXI
Itinere
Gallet Consultors Associats
GIS Grup Ip S. L.
Projectes i Produccions In Situ
Barcelona Lights & Power”

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 preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 37976 i data 23 de juny 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 juliol de 2016, en relació
a:
“El grup Polític d’ERC vol conèixer i disposar de la relació de concursos,
contractes menors o adjudicacions directes amb aquest Ajuntament en el
període 2008-2015 on s’hi ha presentat les següents empreses:
-Iniciatives i Projectes, S.L. (Inipro)
-Educare XXI
-Itinere
-Gallet Consultors Associats
-GIS Grup Ip S.L.
-Projectes i Produccions In Situ
-Barcelona Lights & Power”
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Dir-vos que en relació a la seva petició passem a detallar la informació sol·licitada
de les empreses Educare XXI i Gallet Consultors Associats. Sobre la resta
d’empreses li informem que no consta cap adjudicació.
- Gallet Consultors Associats:
Explicació de l’Assentament
Renovació subscripció a “Info. Promoció Econòmica” 1r. trimestre
2008
Servei Informatiu “Info Associacionisme”
1r. trimestre 2008
Realització del “Servei Informatiu Info. Promoció Econòmica” abriljuliol 2008
Servei Informatiu “Info. Promoció Econòmica” 3r. Trimestre 2008

Data Pagament
19/02/2008
15/03/2008
20/06/2008
25/09/2008

Factures
106,20 €
106,20 €
106,20 €
106,20 €

-Educare XXI:
Nº exped.

Concepte

Pressupost
anual
explotació

AS-14
Lot 2

CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DE LES FLORS

400.694,69

7-agost-2009

455.132,50

30-desembre
2010

500.702,85

1-agost-2012

2009

Data contracte

AS-11/2012
Lot 1

CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DE LA MUNTANYA
CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DEL PARC

AS-11/2012
Lot 2

CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DELS CONTES

315.352,72

1-agost-2012

AS
11/2012
Lot 4

CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DE LES FLORS

403.705,49

1-agost-2012

441.566,88

25-agost-2014

AS-55/2010

AS 63/2013
AS-10/2015
Lot 1
AS-10/2015
Lot 2
AS-10/2015
Lot 4
AS-23/2016

CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DE LA MUNTANYA
CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DEL PARC
CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DELS CONTES
CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL
LA CASA DE LES FLORS
CONCESSIÓ ESCOLA BRESSOL LA CASA DE LA
MUNTANYA (PENDENT D’ADJUDICACIÓ)

525.427,89
347.081,65
426.284,04

18-setembre
2015
18setembre2015
18-setembre
2015

463.348,65

Cordialment,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Per part dels regidors del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en
temps i forma 3 preguntes per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el
dia 19 de juliol de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
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celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 43518, de 19 de juliol de 2016
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en
el proper Ple del dia 26-07-2016.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el passatge de la Rectoria, per la seva ubicació, és un tros de carrer que
pot passar desapercebut per part dels diferents serveis públics de la ciutat.
Donat que aquest tros de carrer cada cop és més transitat donat que existeixen tres
bars a la zona amb servei de terrassa.
Atès que existeix una certa sensació d’inseguretat en aquest tros de carrer.
Donat que el veïnat i comerciants han expressat el seu desig i necessitat de
disposar d’una càmera de videovigilància i de més patrulles de la Guàrdia Urbana.
PREGUNTA
-

Quines mesures es pensen dur a terme per tal d’incrementar la seguretat en
aquest carrer?

-

Pensa l’equip de govern, ateses les peticions del veïnat, instal·lar una càmera
de videovigilància per tal d’incrementar la sensació de seguretat en aquest tros
de carrer?

-

Es pensa incrementar el pas de les patrulles de la Guàrdia Urbana per aquesta
zona?”

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 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
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Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 26/07/2016 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:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 43521, de 19 de juliol de 2016
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en
el proper Ple del dia 26-07-2016.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el veïnat i comerciants del passatge de la Rectoria ens han transmès la
seva queixa sobre la neteja deficient d’aquest tros de carrer.
Donat que comenten que els serveis de neteja si que passen pel carrer del Príncep
de Bergara i per la plaça de Mossèn Homar però, malauradament, el passatge de la
Rectoria no és netejat per cap d’ells.
Atès que en aquest tros de carrer hi ha tres bars i, per tant, els serveis de neteja
són potser més necessaris.
PREGUNTA
-

Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per tal de solucionar el
problema de manca de neteja del passatge de la Rectoria?

-

Quan es pensen dur a terme aquestes mesures?

-

Demanem més neteja al passatge de la Rectoria.”

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 43521 i data 19 de juliol del 2016, segons el que
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disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de juliol de 2016, en relació a la
neteja del Passatge de la Rectoria, us informo:
Al Passatge de la Rectoria es realitza servei d’escombrat manual de dilluns a
diumenge i puntualment, quan es detecta la necessitat per part del servei
d’inspecció o incidències manifestades per veïns, es realitza neteja amb hidronetejador.
No està previst fer canvis en la programació del servei de neteja en aquest carrer.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 43523, de 19 de juliol de 2016
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre de
2011, presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en
el proper Ple del dia 26-07-2016.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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.
Donat que els comerciants d’aquest carrer es queixen que sovint hi ha camions i
furgonetes estacionats mentre fan les provisions als comerciants del voltant.
Atès que al carrer de Josep Maria de Segarra ja existeix una zona de càrrega i
descàrrega destinada a tal efecte.
Donat que aquesta zona de càrrega i descàrrega acostuma a estar ocupada per
altres vehicles que no estan destinats a aquest efecte.
Atès que l’estacionament d’aquests vehicles és un perjudici pels comerciants i
empresaris del passatge de la Rectoria.
PREGUNTA
-

Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per tal de solucionar el
problema de mal estacionament que existeix al passatge de la Rectoria?

-

Quan es pensen dur a terme aquestes mesures?

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,
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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 que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 26/07/2016 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:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat totes les mocions, quedaria el punt de precs i preguntes,
precs? preguntes? A veure, sí, Sr. Christian Giménez, si podem anar relativament
ràpid, perquè hi ha moltes preguntes.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, aniré ràpid. Simplement voldríem fer-nos ressò d‟una informació sobre la
comunicació que s‟ha fet, creiem, als diferents equips de professionals de Serveis
Socials d‟atenció primària, el passat divendres 15 de juliol, i sense cap comunicació
escrita al respecte, de l‟esgotament del finançament de Serveis Socials per ajudes a
les famílies. Segons aquesta informació, fins al desembre d‟aquest any no es
podran tramitar o concedir ajudes a persones/famílies desnonades, per exemple,
ajudes al lleure, farmàcia, pròtesis, ni llibres. Voldríem saber, i aquí ve la pregunta,
si és certa la situació descrita anteriorment i si és real la comunicació feta als
professionals de l‟atenció primària de Serveis Socials d‟aquesta ciutat, sobre
l‟esgotament de tots aquests recursos. A dia d‟avui, 26 de juliol de 2016, ¿els
professionals d‟atenció primària de Serveis Socials disposen dels recursos
econòmics necessaris per tramitar i concedir les ajudes descrites anteriorment?
Aquestes i d‟altres que concedeixen normalment els professionals de primària de
Serveis Socials.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, per part d‟Esquerra hi havia alguna pregunta? Ai no! perdó, per part de
Convergència? No? Per part d‟Esquerra?

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, des d‟Esquerra Republicana voldríem saber, el passat mes de febrer l‟equip de
govern va anunciar que obria expedients sancionadors al Banc Popular i al Banc de
Santander, per no cedir pisos buits per a lloguer social, ens agradaria saber cóm es
troben aquests expedients sancionadors i si aquests dos bancs han rectificat el seu
posicionament i han cedit pisos, doncs a l‟Ajuntament.

SRA. ALCALDESSA
Ja li dic jo que no, però ara li contestarà el Sr. Castro. Per part del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Hemos tenido conocimiento, por parte del Partido Popular, con fecha 31 de
diciembre de 2015, que el Ayuntamiento a través de un burofax, bueno, despidió a
la persona que regentaba el bar del Casal de Avis de Santa Eulalia, entonces,
desde entonces no hay servicio de bar, las personas mayores que asisten cada día,
pues están desatendidas y se han puesto en contacto con nosotros, pues para
denunciar el caso y nosotros, desde el grupo popular, pues queremos saber qué
hay de cierto en esto y cómo va a solucionar el equipo de gobierno esta deficiencia
de servicio. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part d‟Iniciativa.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosotros en la misma línea que Esquerra Republicana, más o menos es la
misma pregunta. ¿Cómo están las gestiones con las entidades bancarias para que
cedan pisos de manera voluntaria? ¿Cuántos pisos se han cedido? Y nos gustaría
saber también cuántos expedientes de expropiación se han tramitado, según las
declaraciones que hizo la Alcaldesa en diferentes medios de comunicación.
Queríamos tener toda esa información.

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, qui més? Per part de Ciutadans.
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, desde Ciudadanos tenemos dos preguntas.
En primer lugar, tenemos una pregunta sobre la escuela Ernest Lluch, actualmente
en barracones. El pasado 28 de mayo de 2014, la Alcaldesa afirmaba que lo que
debería hacer la Generalitat, respecto a esta escuela, es construir la escuela
definitiva en el espacio que el Ayuntamiento ha cedido para este propósito. El
pasado 1 de marzo, en el Parlament se aprobaba la propuesta de resolución de
Ciudadanos, para construir la escuela, y el 18 de marzo, en este mismo Pleno, se
aprobaba el cambio de usos del solar, afirmando que la Generalitat ya había
aceptado este solar, afirmándolo aquí.
Bien, el pasado 12 de julio recibimos respuesta de la propuesta que se aprobó en el
Parlament, afirmando que el departament d‟Ensenyament tiene previsto encargar la
redacción del proyecto ejecutivo para la construcción de la escuela, cuando el
Ayuntamiento ponga a disposición el solar donde se debe ubicar el centro.
Entonces, lo que nosotros le preguntamos, y después de escuchar a la Alcaldesa
afirmar que ese solar ya se había cedido, le preguntamos por qué no se ha cedido
todavía ese solar y sobretodo qué previsión tienen para cumplir la correcta cesión
de ese solar. Esa será la primera pregunta.
Y respecto a la segunda pregunta, es sobre los toldos de los parques infantiles,
concretamente de Sant Josep. El pasado 28 de julio, volvemos con las mociones
sin aprobar, este Pleno aprobaba una moción para instalar toldos en los parques
infantiles, y en el informe de seguimiento de mociones ustedes afirman que en
primavera se volverían a colocar los toldos en el parque de La Serpiente, tras la
prueba piloto.
Y un año después, encontramos que los toldos actuales son los mismos que en la
prueba piloto y, por lo tanto, no se han cambiado por los supuestos definitivos que
ya tendrían que estar instalados. La pregunta que les hacemos nosotros es cuándo
piensan ustedes instalar unos toldos que garanticen el máximo posible de sombra
para los niños de este parque y en qué otros parques tienen pensado instalar este
tipo de toldos. Y recuerdo que esta moción se aprobó en julio del año pasado y
esperemos que tomen nota y que no vuelva a pasar un año sin cumplir el resultado
de las mociones. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. Martín. ¿Quién más? Sra. Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Gracias. Hace justo un año que la Generalitat concedió a L‟Hospitalet el certificado
de destino turístico deportivo, desde Ciutadans entendemos que es momento de
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hacer balance. En la conferencia anual sobre proyectos estratégicos, la Alcaldesa
afirmó que: “Ara, a més de turistes de negocis, hem afegit al nostre perfil de visitant
el de turista esportiu. Equips internacionals i esportistes de primer nivell mundial,
lloguen les nostres instal·lacions esportives, ocupen les places hoteleres, compren
en els nostres comerços i gaudeixen de la nostra restauració.” Ciutadans nos
preguntamos en qué medida se ha notado el sello de turismo deportivo en el sector
y cuántos equipos internacionales y deportistas de primer nivel mundial se han
alojado en los hoteles de la ciudad. Muchísimas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Hi ha alguna pregunta més? No? M‟havia demanat la paraula el
Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, respecte a la qüestió relativa a ajuts a famílies, bé, justament en el Ple d‟avui
s‟han incorporat 200.000 euros nous, per tant, home, la realitat del Ple no casa amb
això, sí que, no obstant, és una informació que d‟alguna manera algú ha plantejat,
però el que s‟està plantejant és un procés de replantejament als equips, per tal de
replantejar-nos creació, adaptació, substitució, increment o no, dependrà de cada
cas, però les diferents prestacions, ajusts, serveis, que estem prestant, i això, en tot
cas, de cara al 2017, però no és una qüestió relativa en el 16, però sí que d‟alguna
manera estem plantejant amb l‟equip directiu actual, doncs d‟alguna manera, bé,
incorporar alguns elements de l‟actualitat a la nostra realitat quotidiana, però, en
qualsevol cas, per tal de.., en fi, d‟aclarir-ho definitivament, de fet aquesta setmana
jo mateix tindré una reunió amb l‟equip directiu territorial per tal que, en fi, d‟esvair
qualsevol dubte.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. En relació a les preguntes d‟Esquerra Republicana i
d‟Iniciativa Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, sobre el tema dels
expedients sancionadors de bancs, dir-los que els expedients que estan en
tramitació contra el Banc Popular i el Banc Santander, continuen el seu
procediment, aquests no s‟han aturat, ni a causa de la suspensió de la Llei 24/2015,
per tant, els mantenim vius. D‟altra banda, no hem aconseguit d‟aquests dos bancs,
en resposta al Sr. García, cap tipus de cessió, ni concessió, de cap habitatge.
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Referent a la cessió forçosa d‟habitatges, efectivament, el recurs
d‟inconstitucionalitat que va fer el govern en funcions del Partit Popular, ha
paralitzat, de fet, està suspesa part de la Llei i, entre d‟altres articles, el de la cessió
forçosa. En qualsevol cas, hem iniciat una línia nova de treball amb les entitats
financeres que no col·laboren amb l‟Ajuntament, basada en la declaració d‟ús
anòmal de l‟habitatge, a través de la Llei 18/2007, i hem començat a incoar
expedients emparats en aquesta Llei que és ferma, que no està recorreguda i, per
tant, que té més possibilitats per poder completar, diguem-ne, el cicle de la sanció.
En qualsevol cas, sobre el tema de cessió d‟habitatges, teníem un preacord amb el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, amb aquesta entitat financera teníem un preacord
i un conveni redactat per una cessió inicial d‟aproximadament 40-50 habitatges,
com sabeu, la Generalitat de Catalunya va iniciar, quan nosaltres ja teníem un
preacord, una nova negociació, aquests habitatges s‟han inclòs dins el conveni
general de la Generalitat i estem esperant la seva cessió. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si... Sra. Sariñena.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Bueno, más que nada para informar, justamente hoy he estado hablando con la
presidenta del Casal, la junta está informada en todo momento de la situación por la
que está pasando el bar del Casal de Santa Eulalia, justamente sí que es verdad
que en diciembre recibimos una instancia por parte de la junta, explicando
irregularidades que había por parte de la persona que estaba llevando la concesión.
Todo eso lleva su trámite, entre que se le notifica a la persona la no prórroga del
contrato, porque aún tenía una continuidad en este año, se le comunicó y,
posteriormente, pues bueno, ha salido otra vez el pliego de condiciones a concurso
y, en un principio, su licitación ya puede ser para principios del mes de septiembre,
con lo cual así hoy lo he manifestado a la presidenta de la junta del Casal de Santa
Eulalia.

SRA. ALCALDESSA
Una qüestió a Secretaria, més que res per organitzar, a veure, si hi ha més d‟una
pregunta que contesta un ponent, suposo que aquesta persona té per cada
pregunta, dos minuts per la resposta.

SRA. SECRETÀRIA
Sí clar, però el problema és que quan intervé no sabem quantes preguntes
contesta.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, en tot cas, el Sr. Castro..., ho dic perquè si no, no pot contestar cinc preguntes
en dos minuts. Entenc que ha contestat a la pregunta formulada per Esquerra
Republicana i que també ha intentat fer la d‟Iniciativa, quedarien dos preguntes, un
moment, o una com a mínim, que és la dels “toldos de los juegos infantiles”, que si
vol fer-la i si no la podem contestar per escrit.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gracias. Sobre el tema de los toldos del “parc de La Serp”, lo que se han hecho
han sido dos convocatorias a los vecinos que han querido participar en esas
reuniones, dos convocatorias públicas promovidas por el distrito I, donde les hemos
expuesto…, Sr. Martín, si me quiere escuchar, me escucha, y si no, haga lo que
quiera, yo le estoy respondiendo lo que hemos hecho, usted pregunta qué hemos
hecho, yo le respondo. Nosotros el año pasado hicimos una prueba piloto, fruto de
esa prueba piloto hubo unos resultados, de esos resultados, se encargó un
segundo estudio técnico a un ingeniero, ese ingeniero nos vuelve a ratificar que
sobre esa losa de ese aparcamiento, no se puede instalar ningún tipo de mástil,
porque soporta mucha carga y, además, necesita un dado de hormigón que esa
losa no soporta.
Dicho eso, que además hoy hemos vuelto a contestar una pregunta a un grupo, en
referencia a esta cuestión, dicho eso, se planteó la posibilidad de ampliar el número
de piezas que soporten la estructura, el ingeniero nos hizo esa propuesta, la hemos
trasladado a los vecinos y a la Asociación de Vecinos de Sant Josep, que también
ha estado presente en las dos reuniones. Con ellos se ha acordado una solución
transitoria, que consiste en poner unos toldos intermedios en la zona central del
parque, se ha hecho el encargo formal…, escúcheme, hay una cuestión de
procedimiento, se ha hecho el encargo formal al técnico y se hará el encargo formal
para la realización de esos toldos, y le explicaremos cuánto ha costado al final de la
operación. Y eso es lo que hay previsto para el “parc de La Serp”. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, respecte a la pregunta sobre l‟Ernest Lluch.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. La cesión, como usted decía, se hizo en su momento,
cuando lo dijo la Alcaldesa la cesión estaba hecha, lo que hay es un trámite
urbanístico que es de modificación del planeamiento, que esa modificación del
planeamiento se aprobó inicialmente el 8 de julio en la Comisión de Urbanismo
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Metropolitana de la Generalitat de Cataluña. Hasta que no acabe ese procedimiento
de modificación del planeamiento que conlleva la pista de Ernest Lluch con la de la
esquina de la calle Torns con Vallparda, donde se hace la compensación de zona
verde, como vimos ya aquí en nuestra aprobación inicial que hicimos nosotros en el
Ayuntamiento, el departament d‟Ensenyament no puede recepcionar el solar para
licitar el proyecto, entonces ese es el “decalaix”, o sea, la cesión está hecha a la
Generalitat, sí, hay que hacer un trámite urbanístico, sí, hasta que no se acabe el
trámite urbanístico no pueden iniciar la licitación, cuestión de la que está
perfectamente informada el AMPA, la escuela, de todos los trámites, todo el mundo
conoce la tramitación día a día.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedaría el tema turístico deportivo.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
En respuesta a Ciudadanos, también, si os parece, la ampliaremos por escrito,
porque hay muchas gestiones que se han hecho durante todo este año y mucho
trabajo consolidado, que hemos hecho conjuntamente con la regidoría de turismo y,
por tanto, lo ampliaremos por escrito para que quede constancia de todo ello, pero
a nivel desde el punto de vista de las novedades, sí comentar, por ejemplo, cosas
que van a pasar en breve o que están pasando.
En este momento se está celebrando por primera vez en la ciudad, el campus de
Pau Gasol, en el “Complex Esportiu de l‟Hospitalet Nord”, que tiene mucho que ver
con este trabajo de destino de turismo deportivo, o se van a celebrar los
entrenamientos de la selección de básquet de Escocia, dentro de pocos días, en el
polideportivo del Centro, como ejemplos de lo que se ha trabajado.
También tuvimos hace poco una visita de una Fantrip, de un viaje de familiarización
de una expedición estadounidense, que vino a conocer las instalaciones deportivas
de la ciudad y que también se han concretado con ellos algunas actuaciones de
futuro, conocen ustedes, más a futuro, el tema del Mundial de Halterofilia Máster,
que también se hará en la ciudad.
Y se ha trabajado, desde el punto de vista más hotelero, el tema del Open Camp,
este parque temático del deporte que está en Barcelona, pero que está muy cerca
de la zona de expansión hotelera más importante de la ciudad, en la plaza Europa,
y se ha trabajado conjuntamente con esta oferta de parque temático y el gremio de
hoteleros de la ciudad de Hospitalet, para conseguir ser, de alguna manera, la sede
principal de los turistas que van a participar en ese parque temático del deporte.
Con lo cual hay mucho trabajo, pero lo ampliaremos por escrito para que quede
constancia de ello.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs em sembla que hem acabat amb l‟apartat de Precs i Preguntes, no
hi ha més punts a l‟Ordre del Dia. Abans d‟aixecar la sessió i donat que és l‟últim
Ple abans del mes d‟agost, desitjar a tothom que descansi, que agafi forces, i al
setembre ens tornem a veure. Moltes gràcies.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

