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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 6/2017
Data: vint-i-tres de maig de dos mil disset
Hora: 17.00h fins 21.00h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
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
Fco. Javier Martín Hermosín
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
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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SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tothom, benvinguts al Ple ordinari del mes de maig, comença la sessió
i li demanaria a la Sra. Secretària que faci lectura de l’Ordre del Dia.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 25 D’ABRIL DE 2017.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 25 d’abril de 2017, 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.
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 al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, bona tarda a tothom. Em dóno per assabentat del punt 1 i a
favor de la resta.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. A favor del 2 al 5 i assabentada del primer punt.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bona tarda a tothom. Ens donem per assabentades del punt 1, votarem a favor
del punt 2 i del punt 3, també del punt 4 i ens abstindrem en el 5. Simplement, en
relació al punt 3, votarem a favor, però ens agradaria saber més sobre aquestes
noves places que s’expliquen en el propi expedient que acompanya al punt 3.
Volem saber, voldríem saber si està previst obrir un concurs intern per tal de
convertir personal interí en personal funcionari i si es podria dir que es tracta d’una
consolidació de places i dels llocs de feina de personal que fins ara venia finançat,
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venien finançades aquestes places, per acords i convenis amb d’altres
administracions. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda. Ens donem per assabentats del punt 1, votarem a favor del punt 2,
ens abstenim del 3, 4 i 5, i votarem a favor del 6 al 41.

SRA. ALCALDESSA
No, de moment estàvem fins el 5, però bé, ja ha avançat el vot, gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bona tarda. Assabentats del punt número 1 i a favor de la resta.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, bona tarda. Assabentats de l’1 i abstenció a la resta.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, ens abstindrem del...ens donem per assabentats del primer, abstenció al segon,
a favor del tercer, a favor del quart, votarem en contra del cinquè i aquí volíem fer
un comentari.
Bé, creiem que la despesa en aquest tema , bé, creiem que no és una despesa
urgent, no diem que no sigui necessària, però entenem que sigui previst ara a mig
any de l’execució pressupostaria, creiem que és una inversió que podria esperar
fins a final d’any, per tant, si no hi ha una altra qüestió, doncs demanaríem que això
es passaria. I després, el pressupost que hi ha, tot i que és detallat, li falta el cost de
la despesa unitària de cada element o de cada servei que hi ha inclòs en aquest
element. Tampoc s’explica a l’expedient si la forma de contractació d’aquesta
adquisició, si es tractarà o s’entendrà com un contracte de subministrament, per
tant, el topall d’aquests 18.000 euros d’una obra menor o en quin sentit es farà
aquest tipus de contractació d’aquest servei o d’aquesta adquisició, perquè creiem
que hem de tendir a fer els processos el més garants possibles, via licitacions i
demés.
I el punt sisè el votarem a favor, perdó, això no toca ara.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, gracias, buenas tardes, bienvenidos. En el punto número 1 de dar cuenta,
bueno, nos damos por enterados, luego comentaré, en el punto número 2
estaremos a favor, en el número 3 a favor, también comentaré algo, cuarto a favor y
quinto a favor.
Decía que en el punto número 1 teníamos que comentar algo, esta alcaldía
considera, y leo literalmente: “que el Sr. Lluis Esteve Garnés, por su conocimiento
de la realidad y su trayectoria profesional, su asesoramiento es de especial interés
para la elaboración, la ejecución y la implementación de un futuro plan de
regeneración urbana integral en el barrio de Las Planas y especialmente en el
entorno de los bloques de La Florida”. Cuando lo leímos nos quedamos,
sinceramente, sorprendidos. Al Sr. Lluís Esteve lo conocíamos de haber sido
concejal de Iniciativa muchos años y el teniente de alcalde de Educación, que se
quedó apoyando al gobierno cuando su partido rompió ese pacto con el PSC.
Sabíamos que era maestro y que tenía una entidad de cooperación, pero ¿también
es un experto en urbanismo? ¿también lo es? Este es un hombre, parece ser, del
renacimiento. Luego, claro, entendimos y leímos su currículum y vimos que no, que
de urbanismo sabe lo que haya mamado estos años en el tiempo que haya podido
estar aquí en el gobierno, pero no hacía esas funciones, por lo tanto, más bien
creemos que poco.
Miren ustedes, es que el problema es que ustedes confunden todo el rato
discrecional con arbitrario, que ustedes se pueden asesorar por las personas que
les parezca adecuadas, no significa que no puedan poner a quien ustedes quieran
de asesor, pero utilizar la figura de asesor nos da la sensación que es más bien
para pagar favores políticos en este caso concreto. ¿Cuántos asesores han
colocado ustedes ahí, no por su conocimiento, sino para pagar favores políticos?
Esto nos molesta, porque parece que está ligada una cosa con otra, no se entiende,
no vemos la excelencia de este señor para de alguna manera estar en esa posición,
asesorando de temas de urbanismo, poco tiene que ver con lo que parece ser que
este señor está preparado, en cualquier caso si ha hecho algunos cursos
acelerados, pues seguramente lo desconocemos, podían habérnoslo explicado.
Miren, sinceramente, creemos que es una más de las cuestiones que el
Ayuntamiento, o sea, el equipo de gobierno hace, colocando a señores a los que
les deben favores políticos, y eso nos molesta, pero en fin, allá ustedes.
Miren, en cuanto al acuerdo tres, miren, para eso sí, para eso sí nos van a
encontrar, para defender los intereses del Ayuntamiento, para contratar a
funcionarios para atender a los ciudadanos, particularmente en los servicios
sociales, que buena falta nos hace. En especial en algo tan sensible como el equipo
de atención a la infancia y la adolescencia y en invertir en adecuar las viviendas
municipales y hacer un parque público de viviendas sociales, como aprobamos en
febrero en la moción que presentamos aquí en Ciudadanos. Esta es la dirección
que entendemos que debe ir el gobierno, invertir en músculo para un estado social
fuerte y, sinceramente, creemos que eso está bien, y no invertir en grasa para
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alimentar la red clientelar de colocados para pagar favores políticos, como he dicho
anteriormente. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo por aclarar, supongo que es un problema de la
redacción del dictamen. En el dictamen número 1, en el que damos cuenta de la
asignación de funciones, yo lo digo para que quede claro, porque creo que después
de la explicación del Sr. García o del posicionamiento, no queda suficientemente
claro. No contratamos a nadie, es una persona que ya está trabajando aquí, no es
lo que usted ha dicho, por lo tanto, por eso lo repito yo para que quede claro, es
una persona que ya está trabajando aquí, a la cual se le asignan más funciones. No
se le asigna ninguna función de urbanismo, eso sí que es fácil deducirlo
simplemente de la lectura de lo que dice el acuerdo, que se le encarga la
coordinación para la elaboración, ejecución e implementación del plan de
regeneración.
En el plan de regeneración de La Florida, como ustedes conocen, el elemento
urbanístico es uno de entre veinte, que evidentemente el Sr. Esteve no tendrá que
redactar, porque los equipos técnicos de esta casa lo redactarán, por eso su labor
es la de coordinación. Los elementos fundamentales de este plan se tratan de un
acompañamiento en todo lo que se trata de programas comunitarios de
regeneración social, de apoyo a aquellas clases más desfavorecidas, y en eso sí
que el Sr. Esteve a lo largo de su dilatada experiencia, tanto desde el punto de vista
profesional, como desde el punto de vista político en este Ayuntamiento, como de
su acción social a través de diferentes ONG, ahí sí que aporta una experiencia que
al menos hasta ahora nadie cuestionaba, no pasa nada a partir de ahora se puede
cuestionar casi todo, como últimamente vemos en este Pleno.
Pero pongamos las cosas en su sitio, el Sr. Esteve es una persona que ya trabaja
en este Ayuntamiento, es una persona a la cual el asesoramiento especial ya lo
viene teniendo de este gobierno desde el principio del mandato, lo que se le hace
ahora es ampliar sus funciones, lo digo también para que nadie se lleve a engaño,
no vaya a ser que a alguien se le ocurra decirlo, sin incrementar ni sus
retribuciones, ni sus condiciones, sino simplemente aportando más horas y más
trabajo al que ya viene haciendo, pensamos que a pleno rendimiento y a plena
satisfacción, en el ámbito de la educación. Con lo cual, no estamos incorporando
grasa, creo que ha dicho usted, lo que estamos intentando incorporar es
inteligencia, perspectiva, conocimiento y esperamos que un buen trabajo de
coordinación con los diferentes servicios y áreas de este Ayuntamiento, para poder
hacer una labor que, creo que todos estamos de acuerdo, en ese territorio es
necesario hacer, para que usted no haga falta que vuelva a decir que estamos en
una ciudad de dos velocidades, justamente para que eso no pase donde usted dice
que pasa, estamos intentando poner recursos el máximo posible, con el máximo
interés posible, por parte de este gobierno.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. En el punt tercer, sobre l’aprovació inicial de la modificació
del personal funcionari i la modificació de la plantilla, bé, com ja vam parlar en el
Ple, en un dels últims Plens de l’any passat, el que fem és consolidar la plantilla de
serveis socials, vénen del contracte amb la Generalitat i llavors el que fem és
passar-los a personal interí de la casa, són gent que ja ha passat un procés
selectiu, per tant, seran personal interí de l’Ajuntament i amb això el que fem és
garantir que es pugui continuar donant a terme, com sempre, els treballs de serveis
socials d’aquest Ajuntament, que creiem com equip de govern i com a ple que ja es
va aprovar, doncs aquell punt a l’Ordre del Dia, doncs garantir que es puguin
continuar fent. A partir d’aquí, no seran funcionaris, hauran de passar el seu procés
de selecció perquè la seva plaça sigui definitiva, ara el que són és personal interí i
ho poden ser perquè ja han passat un procés de selecció quan se’ls va contractar.
Respecte del punt número 5, bé, es va explicar a la comissió de Presidència, el que
va passar és que estava tornant a fallar el sistema inalàmbric de la Sala de Govern i
llavors quan vam trucar perquè vinguessin un altre cop, per no sé quantes vegades
en aquest mandat, a arreglar el sistema, el tema és que és un sistema desfasat,
que no funciona, que genera molts problemes, llavors el que vam decidir és, perquè
triguem dos o tres mesos a arreglar-ho, ho vam passar per urgència. Llavors,
aquesta és la urgència, la urgència és per poder fer-ho el més aviat possible, que
no serà fins al juny o juliol com a molt d’hora, i són els pressupostos que ens han
passat, ja veurem cóm s’acaba fent, serà un contracte, una contractació habitual
d’aquest Ajuntament, però l’única urgència ha sigut que el sistema estava desfasat i
obsolet, que ens ha fallat moltes vegades i vam prendre la decisió d’una vegada ja
d’arreglar el sistema amb equipament definitiu i perquè el sistema estava obsolet,
llavors gastar més diners pel manteniment d’una cosa que no acaba de funcionar,
doncs ja està, jo crec que havia arribat l’hora. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha per part de l’oposició...sí, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire Sr. Fran Belver, es que, a ver, es posible que nosotros no lleguemos a
entender lo que ustedes no escriben, pero entendemos que sí, porque hay palabras
concretas, decía, en un futuro plan de regeneración urbana integral, claro, oiga,
estamos hablando de que va a haber un plan integral y todo eso quiere decir que
los bloques de La Florida, para aquello de que no se quede en la ciudad de dos
velocidades, que obviamente lo estamos criticando permanentemente, en esto tiene
usted razón, y lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos que hay que invertir
más en los barrios, pues entendemos que fundamentalmente, aunque haga otras
cuestiones, que coordine y demás, va a tener que estar ligado con el urbanismo,
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obviamente, y creemos que este señor no tiene la excelencia o la capacitación,
entendemos nosotros, por su currículum, para hacer esa labor.
En cualquier caso, mire, es que uno no quiere entrar en estos debates, pero al final
nos obligan con las réplicas que hacen, mire, no es la primera vez y lo estamos
viendo, en este mandato también ha pasado, que ustedes pagan con asesores
favores políticos, sí, sí, y lo vamos a seguir diciendo, porque lo vemos
permanentemente, evidentemente. Sabemos que el Sr. Lluís Esteve está ya
trabajando en el Ayuntamiento, como podemos suponer que también está ahí de
asesor por lo que está, porqué en su momento les prestó a ustedes, pues en aquel
pacto que se quedó y algunos se fueron, que rompieron, y seguramente ustedes en
agradecimiento, más allá de la meritocracia, podemos entender, si estamos en un
error, pues el tiempo dará o quitará las razones, pero no se conforman incluso con
una legislatura, sino que luego le dan dos.
Por lo tanto, como estamos acostumbrados a verlo, se dice en el refranero español
que el gato escaldado del agua fría huye, y es lógico pensar eso, porque lo vienen
haciendo y en esta propia legislatura podría enumerarle los señores que están de
asesores que a nuestro entender y parecer, vienen dados por los favores políticos
que le han prestado al partido de gobierno de esta ciudad. Decirlo así es
simplemente decir lo que uno piensa, no hacer ejercicios de hipocresía y,
evidentemente, pues igual estamos equivocados, pero que ustedes tienen derecho
legítimo a decir lo contrario, nada que decir. Pero que estamos acostumbrados a
que ustedes paguen poniendo de asesor a señores que les han hecho favores
políticos, hay cuarenta mil ejemplos, no nombraré a todos, porque no quiero
agraviar a nadie más. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part de…Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Usted dice, yo no quiero polemizar, pues lo tenía bastante fácil. Un plan integral, y
se lo dice alguien que fue comisionado durante unos cuantos años de un plan
integral, del primero que se hizo en esta ciudad, mire, en el que yo tuve el honor de
ser comisionado por el Alcalde en su momento, para tirar adelante, hicimos un plan
integral que aprobamos con 53 proyectos, 53 proyectos diferentes de los cuales
urbanísticos había dos, todo el resto eran proyectos sociales, todo el resto, 50 de
52. Con lo cual, le podemos dar las vueltas que usted quiera, yo respeto a
todas…el resto de opinática que usted lanza, es la suya, yo no tengo nada que
decir, usted sabrá por qué opina lo que opina y sabrá cuáles son sus referentes,
pero lo que es evidente es que el trabajo de asesoramiento especial en el ámbito
político es el que es, se accede como se accede y se cesa como se cesa. En
cualquier caso, ya sea de un grupo municipal, ya sea de un gobierno, es igual, el
sistema es exactamente el mismo.
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Yo creo que menospreciar profesionalmente las capacidades de alguien, como
mínimo apriorísticamente me parece arriesgado, entonces, yo creo que si el
gobierno hace una apuesta, da su confianza a un profesional para que realice una
labor, creo que como mínimo de entrada merece, como mínimo, el beneficio de la
duda. Creo que alguien que a nuestro entender tiene demostrada experiencia en
eso, de ahí nuestro nombramiento por parte de la alcaldía, para hacer ese
nombramiento y, en todo caso, su labor le juzgará y al cabo del tiempo juzgaremos
si ha hecho un buen trabajo, si no ha hecho un buen trabajo, prejuzgar que es un
incapaz, hombre, me parece como mínimo arriesgado. Entonces, yo como mínimo
lo que les pido es ese beneficio de la duda para alguien que entiendo que tiene una
demostrada capacidad profesional a lo largo de muchos años.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs passem a la segona part de la Comissió Permanent de Drets i
Territori.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 3028/2017, DE 7 D’ABRIL, RELATIU A L’ASSIGNACIÓ DE
FUNCIONS D’ASSESSORAMENT A L’ALCALDIA DE PERSONAL EVENTUAL.
(EXP. 11029/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 3028/2017, de 7 d’abril, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A L’ASSIGNACIÓ DE
D’ASSESSORAMENT A L’ALCALDIA DE PERSONAL EVENTUAL.

FUNCIONS

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 25 d’octubre de 2016, amb motiu de
l’aprovació del pressupost per a 2017, va acordar modificar, sense variació de les
característiques i funcions encomanades, l’acord del Ple de 19 de juny de 2015, pel
qual es va determinar la plantilla de personal eventual, el seu nom, característiques
i retribucions, de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
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214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
VIST que per Decret de l’Alcaldía-Presidència núm. 5535/2015, de 22 de juny,
(BOP 24/07/2015), es va nomenar al senyor Lluis Esteve Garnés, com a personal
eventual, assessor nivell 1, amb les característiques, retribucions brutes i dedicació
que resulten dels acords del Ple abans esmentats; prestant els seus serveis en
l’actualitat en l’Àrea de Benestar i Drets Socials.
ATÈS que pel seu coneixement de la realitat i la seva trajectòria professional es
considera que el seu assessorament és d’especial interès per a l’elaboració,
l’execució i la implementació d’un futur Pla de Regeneració Urbana Integral al barri
de Les Planes, i especialment a l’entorn de Blocs Florida.
VIST l’informe emès per l’assessoria jurídica el 6 d’abril de 2017, que consta a
l’expedient.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124.4.b) en relació al 104.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya,
DISPOSO:
PRIMER.- ASSIGNAR al senyor Lluís Esteve Garnés, en la seva condició de
personal eventual, assessor nivell 1, en relació al futur Pla de Regeneració Urbana
Integral al barri de Les Planes, Blocs Florida, les funcions d’assessor de l’Alcaldia
en la coordinació per a l’elaboració, execució i implementació del referit Pla,
mantenint la seva actual adscripció per a l’assessorament en l’Àrea de Benestar i
Drets Socials.

SEGON.- La prestació d’aquestes funcions no variarà les condicions relatives al
nomenament i cessament que figuren al Decret número 5535/2015, de 22 de juny.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple, en la propera sessió que celebri, als efectes
legals oportuns.
QUART.- NOTIFICAR aquest Decret al sr. Lluis Esteve Garnés.
CINQUÈ.-DONAR TRASLLAT d’aquest Decret a l’Alcaldia, als/a les Tinents
d’Alcaldia, als/a les Regidors de Govern, als/a les portaveus dels grups polítics
municipals, a la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció General Municipal, i al Servei de Recursos
Humans, als efectes legals oportuns.”
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COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 2.- RELATIU A LA DESESTIMACIÓ EXPRESSA DE LA SOL·LICITUD
DE REVISIÓ D’OFICI, EFECTUADA PER LA MERCANTIL “CONTRATAS Y
OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.”, DE L’APARTAT SEGON DE LA
CLÀUSULA 2.C) DE L’ADDENDA AL CONVENI URBANÍSTIC PRAT DE LA
RIBA, 50-52, APROVADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 26 DE JULIOL DE
2006 I SIGNADA L’11 DE JULIOL DE 2006 (EXP. 12890/2017).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, 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’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i dels representants del
PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

Per acord del Ple municipal de data 25 d’octubre de 2016, entre altres, es va incoar
expedient administratiu per a la revisió d’ofici de l’apartat segon de la clàusula 2.C)
de l’Addenda al conveni urbanístic Prat de la Riba, 50-52, aprovada pel Ple
Municipal en data 26 de juliol de 2006 i signada l’11 de juliol de 2006, pel qual
l’interessat s’obliga a lliurar a l’Ajuntament 8 habitatges, amb una superfície
construïda de 573,50 m2 aproximadament, més la part proporcional dels elements
comuns i les terrasses, totalment construïdes i en les mateixes condicions i acabats
que la resta dels habitatges de protecció oficial propietat del sol·licitant, es va
nomenar instructora del procediment, es va suspendre el termini màxim legal per
resoldre el dit procediment, pel temps que intervingui entre la petició del preceptiu
dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya i la seva
recepció o fins que hagi transcorregut el termini per a la seva emissió i sempre fins
un termini màxim de tres mesos. Aquest acord plenari es va notificar a la sol·licitant
el dia 22 de novembre següent.
Mitjançant ofici de la Instructora del procediment, de data 11 de novembre de 2016,
es va atorgar als interessats (la sol·licitant i la mercantil “CORPEDIFICACIONS,
S.L.”) tràmit de vista i audiència de 10 dies, el qual va finalitzar en data 26 de
novembre de 2016, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense constar la presentació de cap al·legació.
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En data 22 de desembre de 2016 la Instructora del procediment va emetre informe
– proposta de resolució, el qual contingut literal és el següent:
“ANTECEDENTS
I.

Per acord del Ple Municipal de 27 de juliol de 2005 es va aprovar inicialment la
modificació puntual del PGM de l’edifici “Mistral” (MP del PGM), situat al carrer
d’Enric Prat de la Riba, 50-52, amb el conveni urbanístic acordat amb la
propietària de l’edifici, el qual s’inscriu en el marc del programa d’habitatge
d’aquesta ciutat 2004-2010, aprovat pel Ple Municipal en data 28 de juliol de
2004, pel qual, per tal de pal·liar el dèficit d’habitatges, l’Ajuntament es va
comprometre a impulsar la formulació i desenvolupament de noves figures de
planejament urbanístic, fonamentalment la transformació d’usos industrials
obsolets a ús residencial, per tal de generar sòl amb capacitat per acollir uns
9.000 habitatges nous, dels quals es preveu que un 30% siguin protegits. Al no
haver estat presentada cap al·legació dins del seu termini d’exposició pública,
l’aprovació inicial esdevé provisional (folis 1 a 69 del Tom I de l’expedient
administratiu).

II. En data 26 d’octubre de 2005 la sol·licitant i aquest Ajuntament van signar un
conveni urbanístic amb la finalitat de impulsar la MP del PGM (folis 70 a 76 del
Tom I de l’expedient administratiu).
III. Per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya de 13 de febrer de 2006 es va suspendre l’aprovació
definitiva de la MP del PGM fins que, mitjançant un text refós, s’incorporin
determinades prescripcions (folis 77 a 88 del Tom I de l’expedient
administratiu).
IV. Per acord del Ple Municipal de 26 de juliol de 2006 es va aprovar el Text refós
de la MP del PGM, amb una Addenda al conveni urbanístic descrit anteriorment
per tal d’adaptar-ho a les prescripcions del text refós, entre les quals es trobava
la justificació de l’equivalència entre el 10% d’aprofitament global i la cessió
dels 8 habitatges de protecció que es fixava, de mutu acord, per tal donar
compliment a la cessió obligatòria d’aprofitaments urbanístics i que es va
establir en la quantitat de 835.321,00 euros per l’aprofitament i 839.484,00
euros pels habitatges (folis 89 a 124 i 129 a 175 del Tom I de l’expedient
administratiu ).
V. En data 11 de juliol de 2006 les parts van signar una Addenda al conveni
urbanístic esmentat a l’Antecedent II, per la qual es va modificar el seu Pacte
Segon, on s’estableix, entre altres, que la cessió obligatòria dels aprofitaments
urbanístics establerts a la MP del PGM (10% dels 9.730 m2 de sostre
edificable) que té dret a percebre l’Ajuntament es fixa, de forma resumida, en el
següent (folis 95 a 98 del Tom I de l’expedient administratiu):
• La mercantil lliurarà a l’Ajuntament 8 habitatges, amb una superfície
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construïda de 573,50 m2 aproximadament, més la part proporcional dels
elements comuns i les terrasses, totalment construïdes i en les mateixes
condicions i acabats que la resta dels habitatges de protecció oficial
propietat de la mercantil.
• La mercantil abonarà a l’Ajuntament una compensació econòmica
substitutiva de la reserva per a espais lliures i equipaments de 397.080
euros en el moment de la notificació de l’aprovació definitiva de la MP del
PGM.
VI. Per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya de 28 de desembre de 2006 es va aprovar
definitivament la MP del PGM que ens ocupa, que incorpora tant el conveni
urbanístic, com la seva Addenda (folis 125 a 128, 176 a 181 i 186 a 189 del
Tom I de l’expedient administratiu).
VII. En data 20 de febrer de 2007 la mercantil va formalitzar el ingrés del import
corresponent a la compensació econòmica substitutiva de la reserva per a
espais lliures i equipaments, en compliment de l’acord Segon, d) del conveni
urbanístic (foli 190 del Tom I de l’expedient administratiu).
VIII.Finalment, mitjançant instància presentada davant el Registre General en data
29 de juliol de 2016 i núm. 45.577, la mercantil va sol·licitar la revisió d’ofici de
referència per considerar-la nul·la de ple dret (folis 1 a 92 del Tom II de
l’expedient administratiu).
IX. Per acord del Ple municipal de 25 d’octubre de 2016, entre altres, es va incoar
el corresponent expedient administratiu i es va nomenar instructora del
procediment, la qual cosa es va notificar a la sol·licitant el dia 22 de novembre
següent (folis 93 a 212 del Tom II de l’expedient administratiu).
X. Considerats interessats en l’expedient a la sol·licitant i a la mercantil
“CORPEDIFICACIONS, S.L.” per haver signat, amb la sol·licitant i en data 4 de
febrer de 2016, un contracte d’opció de compra sobre la finca afectada per la
revisió de referència, la instructora del procediment, mitjançant ofici d’11 de
novembre de 2016, va atorgar-les el tràmit de vista i audiència de 10 dies,
regulat a l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LPAC),
sent notificats ambdós el dia 15 de novembre de 2016, finalitzant, per tant, el dit
termini en data 26 de novembre de 2016 sense constar la presentació de cap
al·legació fins el 2 de desembre de 2016, tal i com s’acredita amb els tres
informes emesos per la cap del Registre General d’aquest Ajuntament en data
13 de desembre de 2016 que consten a l’expedient (folis 213 a 215 i 218 a 225
del Tom II de l’expedient administratiu).
XI. En data 17 de novembre de 2016 va comparèixer davant l’Ajuntament la
representant autoritzada de la sol·licitant amb la finalitat de consultar l’expedient
de referència, lliurant-la-hi en aquell mateix moment còpia de la Provisió d’11
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d’octubre de 2016 i de l’informe jurídic emès en data 10 d’octubre de 2016,
referits a la incoació de l’expedient de referència (folis 216 i 217 del Tom II de
l’expedient administratiu.
FONAMENTS JURÍDICS
PRIMER.- FONAMENTACIONS AL·LEGADES PER LA SOL·LICITANT
La sol·licitant fonamenta la seva sol·licitud de declaració de nul·litat de ple dret de la
clàusula 2.C) de l’Addenda al conveni urbanístic de referència en l’article 62.1.e) de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques i del procediment administratiu comú (LPAC), referida a la nul·litat dels
actes administratius per haver estat dictats prescindint totalment i absolutament del
procediment legalment establert.
A trets generals, la sol·licitant entén que el contingut de la referida clàusula no té
cabuda en les previsions de la legislació urbanística aplicable (substitució de la
cessió d’aprofitament per l’entrega de pisos), considerant, per tant, que es tracta
d’una compravenda de béns immobles a títol onerós, el qual import es satisfà
mitjançant la compensació de deutes entre les parts, infringint, conseqüentment, el
procediment legalment establert per a això.
Atès l’anterior, es considera l’estudi de les dues al·legacions distintes:
1. Manca de previsió en la legislació urbanística de la substitució de la cessió
d’aprofitament urbanístic per l’entrega de pisos: aquesta al·legació mai pot estar
basada en la causa de nul·litat al·legada per la sol·licitant (art. 62.1.c) LPAC), ja
que es tractaria, per al cas que així es provés, d’un acte contrari a l’ordenament
jurídic.
Segons l’apartat f) del dit precepte, són nuls de ple dret els actes expressos o
presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixin facultats o
drets sense tenir els requisits essencials per a la seva adquisició.
El contingut de la clàusula objecte de revisió, tenint en compte que es tracta
d’una única parcel·la amb propietari únic, suposa la concreció, la materialització
de l’obligació del propietari de cedir gratuïtament a favor de l’Ajuntament el 10%
de l’aprofitament urbanístic, imposada per l’article 43.1 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya (TRLUC) i desenvolupat per l’article 40.2 del Decret 305/2006, de 18
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya(RLUC), raó per la qual és evident que l’Ajuntament, com a
administració urbanística, reuneix els requisits essencials per a l’adquisició
d’aquest dret establert legalment.
Els convenis urbanístics de gestió són una manifestació del principi de llibertat
de pactes que es manifesta mitjançant l’establiment d’uns acords de voluntats
que donen lloc a un negoci jurídic bilateral entre les administracions i els
particulars o entitats privades, o entre diferents administracions, que tenen per
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objecte principal facilitar l’actuació urbanística en matèria de gestió i que han
d’estar inspirats, en tot moment, per l’interès públic.
Tal i com manifesten les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya núm. 865/2003, de 4 de desembre i 546/2008, de 26 de juny entre
altres, “… la figura del convenio urbanístico, de otra parte y como con reiteración
viene declarando la jurisprudencia, no constituye un sistema de ejecución del
planeamiento, ni sustituye en cada caso al sistema escogido, limitándose a llegar
a un acuerdo entre las partes al objeto de facilitar la gestión, allanando los
problemas que se presenten, teniendo por objeto la satisfacción del interés
público, sin que en ningún caso pueda versar sobre materias no susceptibles de
transacción… Desde luego el convenio urbanístico genera obligaciones y
derechos para todas las partes que lo suscriben, en cuya interpretación no
deben desconocerse, a falta de disposiciones específicas, las normas
generales sobre contratación establecidas en las leyes civiles, pero tal
actividad debe quedar matizada, en todo caso, por su específica naturaleza,
objetivo y finalidad, que no son otros distintos de la satisfacción del interés
público, allanando así los obstáculos que al mismo puedan oponerse, pues
tal instrumento jurídico, aún atendiendo en ocasiones a finalidades
privadas y pudiendo surtir sus efectos propios entre las partes que lo
suscribieron, no constituye, en su esencia, más que una manera de
satisfacción del interés público supraindividual, al que debe tender toda
actividad de cualquier Administración pública, en aras a lograr la mejor
ordenación urbanística posible…”
En paraules de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya al
seu Dictamen 338/2015, de 15 d’octubre, “… De conformitat amb la
jurisprudència dels tribunals, els convenis urbanístics de gestió formalitzen
els acords a què arriben els propietaris i l’Administració urbanística quan
sorgeixen qüestions que poden dificultar l’execució del planejament, però
respectant sempre dos elements: que no poden comportar una disposició de les
potestats públiques i que han de servir per a fer realitat l’interès públic, que
en la fase de gestió urbanística, es tradueix en el fet que es faci realitat allò
que ha previst el planejament…”
Com què es tracta d’una clàusula d’un conveni urbanístic de gestió signat
lliurement per les parts com a manifestació d’un acord de voluntats entre
l’Ajuntament i la sol·licitant per tal de facilitar l’execució del planejament aprovat,
es considera que aquest acte té el caràcter de favorable, raó per la qual aquesta
al·legació únicament podria tenir cabuda, i per al cas que així es provés, en
l’article 63 LPAC, segons el qual són anul·lables els actes de l’Administració que
incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic, inclosa la desviació de
poder, la qual revisió s’hauria de fer pel procediment establert en l’article 103
LPAC, relatiu a la declaració de lesivitat d’actes favorables anul·lables, la qual
cosa no es pot materialitzar per les raons següents:
• Perquè aquest procediment de revisió d’ofici únicament es pot iniciar d’ofici i
no a instància de part (article 103.1 LPAC).
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• Perquè han transcorregut més de quatre anys des que es va aprovar, en
data 26 de juliol de 2006, l’Addenda al conveni on es conté l’apartat de la
clàusula la qual anul·lació es pretén (art. 103.2 LPAC).
En conseqüència la dita al·legació no pot ser tinguda en compte en el
procediment de revisió d’ofici d’actes nuls que ens ocupa, ni pot originar la
incoació d’un altre procediment administratiu de declaració de lesivitat de l’acte,
per les raones exposades anteriorment.
En conseqüència, l’apartat de la clàusula de l’Addenda al conveni objecte de
revisió d’ofici que ens ocupa és un acte definitiu, ferm i consentit, per no haver
estat impugnat dins dels terminis legalment establerts, sense que es pugui
procedir a la seva revisió d’ofici pel següent:
− Perquè no reuneix els requisits exigits per l’apartat e) de l’article 62.1 LPAC
al·legat per la sol·licitant, per les raonaments anteriorment exposats.
− Perquè no tenir cabuda en la resta de causes de nul·litat establertes en el dit
article 62.1 LPAC, ja que no lesiona drets ni llibertats susceptibles d’empara
constitucional, no ha estat dictat per òrgan manifestament incompetent, no té
un contingut impossible, no és constitutiu d’infracció penal, no s’ha dictat
com a conseqüència d’aquesta, ni s’ha dictat prescindint totalment ni
absolutament del procediment legalment establert.
− Perquè no es pot procedir a la seva declaració de lesivitat, per haver
transcorregut més de quatre anys des de la seva aprovació.
− Perquè no es pot procedir a la seva revocació, per tractar-se d’un acte
favorable (article 105 LPAC)
No obstant tot això, es desitja manifestar el següent:
Al Pacte Segon, C) de l’Addenda al conveni que ens ocupa s’estableix,
literalment, el següent:
“L’AJUNTAMENT tindrà dret a percebre la cessió obligatòria dels aprofitaments
urbanístics establerts a la MPGM, es a dir, el 10% dels 9.730 m2 de sostre
edificable. Aquesta cessió, atès la impossibilitat material de concretar-se en una
parcel·la edificable, es fixa de la següent manera:
CONTRATAS Y OBRAS E.C., S.A. lliurarà al AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
la meitat dels habitatges de la primera planta, vuit en total, amb una
superfície construïda de 573,50 m2, aproximadament, més la part proporcional
dels elements comuns i les terrasses, segons la distribució reflectida en
l’avantprojecte que acompanya a la MPGM. Aquests habitatges es lliuraran
totalment construïts, en les mateixes condicions i acabats que la resta dels
habitatges de protecció oficial propietat de CONTRATAS I OBRAS E.C., S.A.”
La sol·licitant considera aquest Pacte nul de ple dret perquè l’article 43 del Tex
refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya de 2005 únicament possibilita la
substitució de la cessió obligatòria i gratuïta, a favor de l’Ajuntament, del 10% de
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l’aprofitament urbanístic, únicament pel seu equivalent en altres terrenys fora del
sector o del polígon o per l’equivalent del seu valor econòmic, sense que es
contempli la substitució per habitatges ja construïts, com en el present cas,
entenent que, en aplicació de futures normes urbanístiques (article 16.3 de la
Llei 8/2007, de 28 de maig) tal fet comporta l’establiment prohibit d’obligacions o
prestacions addicionals o més oneroses en perjudici dels propietaris afectats.
Davant això hem de manifestar les dues consideracions següents:
• El fet de la substitució, pactada lliurement i voluntàriament per les parts
mitjançant la formalització del corresponent conveni urbanístic de gestió, de
la cessió obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic pel
lliurament d’edificis o habitatges, és una pràctica habitual i acceptada per la
doctrina i la jurisprudència com a manifestació de l’acord lliure de voluntats
entre els signants dels dits convenis urbanístics, els quals complementen les
determinacions legals en la matèria possibilitant l’acord de les parts
afectades i contribueixen a facilitar la gestió del planejament eliminant, des
del principi, els punts de fricció i els obstacles que una determinada actuació
urbanística pot originar (STS de 15 de febrer de 1994, EDJ 1358 i de 28 de
setembre de 1998, EDJ 22480), màxim tractant-se d’habitatges de promoció
pública que s’integraran al Patrimoni Municipal del Sòl, com és el cas.
A tal efecte podem citar la consulta vinculant de la Direcció General de
Tributs núm. V1340-06, de 5 de juliol de 2005 (l’aprofitament urbanístic es
substituïa per l’entrega a l’Ajuntament d’un local comercial) i la Sentència del
Tribunal Suprem de 26 de gener de 2012 (RJ 2012\3209), citades per la
sol·licitant (l’aprofitament urbanístic es substituïa per l’entrega a l’Ajuntament
de Gavà d’un edifici comercial de 3.300 m2).
També podem citar la Sentència del Tribunal Suprem de 26 de gener de
2011 (RJ 2011\504), on l’aprofitament urbanístic es substitueix per l’entrega
a l’Ajuntament de Torrelodones de 8 habitatges.
Per aquesta raó es pràctica habitual que els Ajuntaments formalitzin
convenis urbanístics de gestió, on es pacta la substitució de la cessió
d’aprofitament urbanístic pel lliurament d’edificis o habitatges ja construïts.
Segons la Sentència del Tribunal Suprem de 15 de febrer de 1994 (RJ
1994\1448) determina, literalment, “… El convenio viene ser un instrumento
facilitador de la actuación urbanística que en modo alguno puede implicar
derogación ni en beneficio para la Administración ni a favor de los
particulares, de las reglamentaciones de carácter imperativo, ni puede
condicionar el ejercicio de las potestades urbanísticas, por ser el urbanismo
una auténtica función pública indisponible e irrenunciable…”
Amb el conveni urbanístic de referència la única cosa que es pretenia era
donar compliment, d’una manera pactada i satisfactòria per les dues parts
implicades, a la cessió obligatòria establerta per l’article 43 del TRLUC,
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pretensió consensuada entre les parts en aplicació del principi de llibertat de
pactes establert a l’article 88 LPAC i satisfent l’interès públic que suposa el
compliment del Pla d’habitatge de L’Hospitalet inclòs al Programa d’Actuació
Municipal, sense implicar, en cap cas, que les seves estipulacions i
compromisos vulnerin els límits materials dels convenis urbanístics de gestió
establertes legalment i que són els següents:
− No poden ser contraris a cap norma imperativa legal ni reglamentària ni al
planejament superior, ni suposar disminució dels deures i càrregues
definitoris del contingut del dret de propietat del sòl o fórmula similar: el
compromís objecte de revisió no vulnera aquest límit, ja que no n’hi ha
norma imperativa legal ni reglamentària que expressament prohibeixi el
seu contingut, no és contrari al planejament superior, ni suposa
disminució dels deures i càrregues definitoris del contingut del dret de
propietat del sòl, sinó tot el contrari, ja que amb la dita clàusula es dona
compliment, de forma lliurement pactada i consensuada, a la cessió
obligatòria per als propietaris i gratuïta per a l’administració urbanística de
l’aprofitament urbanístic establerta legalment. En aquest punt hem de
recordar que tant el conveni, com la seva Addenda, originada pel
requeriment fet pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva resolució de 13 de febrer
de 2006 (folis 33-34 del Tom I de l’expedient administratiu), van estar
incorporats tant a la MP del PGM com al seu text refós, havent estat
sotmeses a informació pública i a la corresponent publicació oficial i
havent estat definitivament aprovada pel dit Conseller en data 28 de
desembre de 2006 (folis 16 a 23 del i 84 a 86 del Tom I de l’expedient
administratiu).
− No poden perjudicar drets o interessos de tercers: al tractar-se d’una
única parcel·la amb un únic propietari, no n’hi ha tercers.
− No poden implicar derogació singular del pla: la llicència atorgada a
l’actual propietari per a la construcció descrites a la memòria de la MP del
PGM s’ajusta a la legalitat, sense haver suposat increment del volum
autoritzat pel pla ni altre concepte contrari al mateix.
• La dita prohibició establerta a l’article 16.3 de la Llei 8/2007, de 28 de maig,
que al·lega el sol·licitant també es contemplava al Decret Legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aplicable a aquest assumpte, concretament al seu article 98.4,
segons el qual els convenis urbanístics obliguen exclusivament a les parts
que els hagin signat i en cap cas condicionen les competències públiques en
matèria de planejament urbanístic, les quals no poder ser objecte de
transacció i no poden comportar per a les persones propietàries obligacions
o càrregues addicionals o més oneroses que les establertes per la legislació
aplicable.
En relació a això, entenem que el Pacte objecte de la revisió d’ofici de
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referència no implica l’establiment d’obligacions o prestacions addicionals ni
més oneroses que les que procedeixin legalment en perjudici del sol·licitant
per les raons següents:
− Perquè, tal i com a consta al TR de la MP del PGM, amb aquesta
modificació es va pretendre la reforma i rehabilitació de l’edifici existent
per canviar l’ús, de qualificació i ordenació, permetent la construcció de
96 habitatges, dels quals la meitat estaran subjectes a protecció; es a dir,
50% d’habitatges lliures i 50% d’habitatges de protecció. En
conseqüència, la sol·licitant havia de construir 48 habitatges de protecció,
vuit de les quals ha de cedir a l’Ajuntament en compliment de les
obligacions establertes al conveni urbanístic de referència, raó per la qual
aquest compromís no suposa cap obligació o prestació addicional de les
que procedeixin legalment.
− Perquè, també tal i com a consta al dit TR de la MP del PGM, es va fer
l’equivalència entre el 10% d’aprofitament global i la cessió dels vuits
habitatges de protecció oficial, raó per la qual la substitució d’aquesta
cessió obligatòria per l’entrega dels vuits habitatges no suposa cap
obligació o prestació més onerosa de les que procedeixin legalment.
2. Compravenda de béns immobles a títol onerós, el qual import es satisfà
mitjançant la compensació de deutes entre les parts, prescindint totalment i
absolutament del procediment legalment establert per a això: tenint en compte la
impossibilitat de procedir a la revisió d’ofici de la reiterada clàusula pels
raonaments anteriorment exposats, aquesta al·legació perd la seva virtualitat, ja
que, com hem dit anteriorment, la mateixa és un acte definitiu, ferm i consentit.
No obstant tot això, es desitja manifestar el següent:
La sol·licitant basa aquesta al·legació en la causa de nul·litat establerta a l’article
62.1.e) LPAC, per no haver-se seguit el procediment de compravenda de béns
immobles a títol onerós establert als articles 206 del text refós de la Llei
municipal de règim local de Catalunya i 30 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Com que la sol·licitant considera il·legal la substitució de l’aprofitament urbanístic
pel lliurament dels vuits habitatges construïts, entén que el dit lliurament té la
consideració de compravenda de béns immobles a títol onerós, el qual import es
satisfà mitjançant la compensació de deutes entre les parts, a l’entendre que
l’Ajuntament és creditor de la quantitat en la qual es valora el deure de cessió en
l’apartat 1.11 de la memòria del TR de la MP del PGM i, literalment, “… en
comptes de pactar el seu pagament en metàl·lic, en la clàusula 2.c) del conveni
s’opta per compensar aquest crèdit amb el deute de l’Ajuntament resultant de
l’adquisició dels vuit pisos ja construïts..”
Gens més lluny de la realitat, ja que aquest Ajuntament mai ha pactat el
pagament en metàl·lic de la cessió de l’aprofitament urbanístic, requerint
exclusivament el compliment de la reiterada clàusula; es a dir, el lliurament dels
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habitatges especificats en la clàusula objecte de revisió.
A l’apartat 1.11 de la memòria del TR de la MP del PGM únicament es va establir
l’equivalència entre el 10% de l’aprofitament global i la cessió dels 8 habitatges
de protecció i es va fer a requeriment del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de 13 de febrer de
2006 (folis 33-34 del Tom I de l’expedient administratiu), com a condició, entre
d’altres, per a l’aprovació definitiva de la MP del PGM que ens ocupa.
Amb la intenció d’acreditar la dita compravenda, la sol·licitant cita la consulta
vinculant de la Direcció General de Tributs i la Sentència del Tribunal Suprem
anteriorment al·ludida, la qual cosa no té cap sentit tenint en compte que
ambdues es refereixen a la tributació o no de l’IVA per la substitució de la cessió
d’aprofitament pel lliurament als Ajuntaments d’un local comercial o d’un edifici
comercial ja construït (activitat empresarial), la qual cosa gens té que veure amb
el lliurament d’habitatges de protecció pública com és el cas que ens ocupa.
Primer hem de dir que el concepte de títol onerós al·ludeix a un contracte que
implica obligacions recíproques per a les dues parts, concretament el contracte
de compravenda obliga a una part a lliurar un bé (lliurament legalment no
obligatori, sinó voluntari, determinat dins d’una relació privada), mentre que l’altra
part ha de pagar el dit bé amb diner; es a dir, una part decideix voluntàriament
vendre un bé de la seva propietat i l’altra ha de pagar diner per la seva adquisició
voluntària.
La clàusula del conveni objecte de revisió no estableix obligacions recíproques,
sinó una única obligació establerta legalment per al sol·licitant, com és la cessió
obligatòria i gratuïta del 10% de l’aprofitament urbanístic a favor de l’Ajuntament,
la qual, d’una forma lliurement pactada i consensuada per les parts, es concreta,
es materialitza, en el lliurament de 8 dels 48 habitatges de protecció pública que
ha de construir la sol·licitant, sense establir-se cap obligació per a l’Ajuntament,
el qual únicament s’ha de limitar a rebre el 10% de l’aprofitament urbanístic que li
atorga la norma legal, donant així satisfacció a l’interès general d’augmentar els
habitatges de protecció pública en compliment del Pla d’habitatge de L’Hospitalet
inclòs al Programa d’Actuació Municipal, raó per la qual l’actuació urbanística
que ens ocupa col·loca a l’Ajuntament en la categoria de creditor d’aquesta
cessió obligatòria establerta legalment, però no de deutor com diu la sol·licitant.
Com que la clàusula objecte de revisió d’ofici no implica cap compravenda de
béns immobles a títol onerós, és evident que el contingut de la mateixa no es
troba subjecta a la normativa reguladora de l’adquisició onerosa de béns
immobles al·legada per la sol·licitant.
Respecte a les Sentències citades pel sol·licitant a les pàgines 13 a 15 del seu
escrit, s’han de fer les matisacions següents:
• Quant a la Sentència del Tribunal Suprem de 14 d’octubre de 2005 (RJ
2005\7136), la mateixa anul·la un conveni urbanístic celebrat per a modificar
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un projecte de compensació d’una unitat d’actuació, on es substitueix la
cessió d’una parcel·la concreta ja incorporada al patrimoni municipal del sòl,
per una compensació en metàl·lic, per entendre que la dita operació
encobreix una alienació de terreny pertanyent al patrimoni municipal del sòl
sense haver convocat el corresponent concurs.
És evident que aquest cas gens té a veure amb l’assumpte de referència, on
res s’ha integrat al patrimoni municipal del sòl, perquè encara no s’ha donat
compliment a l’obligació legal de cessió de l’aprofitament urbanístic.
• Respecte a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 3
de gener de 2002 (JUR 2002\133490), la mateixa anul·la un conveni
urbanístic perquè l’Ajuntament va adquirir, a títol onerós, uns terrenys a
l’assumir unes obligacions apreciades com a equivalents a las del Sr. L., a
l’entendre, literalment, que “… una vez examinado el documento subscrito
entre el causante de los actores, Sr. L. y el Sr. G., como Alcalde de Vilafant,
se deduce que estamos ante un contrato-convenio urbanístico, dirigido
a solucionar problemas/necesidades urbanísticas de ese municipio
mediante la cesión de unos determinados terrenos aptos para
solventarlos, quedando lo convenido supeditado, básicamente, al logro
de unas modificaciones urbanísticas cuya aprobación definitiva no era
de la competencia del Ayuntamiento, sino de la autoridad urbanística
autonómica…
En lo que concierne a si la decretada nulidad de pleno derecho… es o no
correcta, se impone una respuesta afirmativa, en virtud de estas
consideraciones: a) el Ayuntamiento de Vilafant, al adquirir los terrenos
contemplados en el mencionado convenio, a título no gratuito, es
decir, oneroso pues asumió unas obligaciones apreciadas como
equivalentes a las del Sr. L., no se ajusta a las normas sobre
contratación recogidas en el art. 190.3 de la Llei municipal ni consta que
mediaran los informes previstos en su art. 268 cuya obligatoriedad se
recuerda, asimismo, en los arts. 30 y 31 del referido Reglamento”
També en aquest cas resulta evident que aquest cas gens té a veure amb
l’assumpte de referència.
SEGON.- COMPLIMENT DEL
L’APROFITAMENT URBANÍSTIC

DEURE

DE

CESSIÓ

DEL

10%

DE

La sol·licitant considera que s’ha de donar compliment al dit deure legalment
establert substituint-lo pel seu equivalent en metàl·lic, però fent una valoració
absolutament interessada, fixant el seu moment a l’actual en base a l’establert a
la Disposició Addicional Setzena (no Segona, com al·lega la sol·licitant) del
TRLUC.
Davant això hem de dir que la dita Disposició Addiciona Setzena del TRLUC es
va afegir per l’article 2 del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de Mesures
urgents en matèria urbanística, on a la seva Disposició Transitòria Quarta es
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determina que les disposicions del dit Decret Llei són d’aplicació als
instruments urbanístics que s’aprovin inicialment després de la seva
entrada en vigor (19 d’octubre de 2007 en aplicació de la seva Disposició Final
Segona), sense perjudici del que estableixen les Disposicions Transitòries
Primera, Segona i Tercera, les quals res tenen a veure amb les cessions que
ens ocupa.
Tenint en compte que la MP del PGM de referència es va aprovar inicialment
més de dos anys abans de l’entrada en vigor del reiterat Decret Llei,
concretament en data 27 de juliol de 2005 (veure Antecedent I), la dita Disposició
Addicional no resulta en aquest cas aplicable.
Tal i com consta al foli 106 del Tom II de l’expedient administratiu (memòria del
TR de la MP del PGM), la gestió urbanística s’executarà pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica de propietari únic.
En atenció a això s’ha de dir que segons l’article 131.1 del RLUC, l’inici de
l’expedient de reparcel·lació s’entén produït, per ministeri de la llei, amb
l’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació urbanística a
executar per aquest sistema, o bé del pla urbanístic que contingui aquesta
delimitació. Continua el dit precepte dient que no obstant, la data de referència
de les valoracions contingudes en el projecte de reparcel·lació és la de la seva
aprovació inicial.
Com que en aquest cas, atès que es tractava d’una única parcel·la amb
propietari únic, es va substituir el projecte de reparcel·lació pel conveni i
l’addenda tantes vegades reiterats, signats en dates 26 d’octubre de 2005 i 11
de juliol de 2006, on s’estableix la forma de cessió del 10% de l’aprofitament
urbanístic amb el lliurament dels vuit habitatges protegits atesa la impossibilitat
material de concretar-se en una parcel·la edificable, la data de referència de les
valoracions va ser la de la signatura de l’addenda (juliol de 2006), ja que s’havia
de fer, a requeriment de la citada Conselleria, l’equivalència entre l’aprofitament
urbanístic que s’havia de cedir i els vuit habitatges protegits que s’haurien de
lliurar, la qual cosa dona degut compliment a les determinacions del RLUC.
A tal efecte citarem parcialment el Fonament de Dret Sisè de la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana núm. 2300/2011, de 7
d’octubre, on s’afirma, literalment, el següent:
“… debemos tomar en consideración el valor de los terrenos al momento en que
se aprueba el convenio y no a fecha actual. En este sentido, es un hecho notorio
que el valor de los inmuebles ha descendido considerablemente en estos últimos
años como consecuencia de la denominada crisis inmobiliaria y, probablemente,
el valor actual de los terrenos es muy inferior al que se tomó en consideración al
realizar el convenio en el año 2007. Sin embargo, el Tribunal debe partir del
valor de los terrenos en el año 2007 y no del valor actual, puesto que se
trata de revisar la conformidad a derecho del convenio suscrito en ese
momento temporal, donde se fijaron las obligaciones recíprocas derivadas
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del convenio, aprobadas por el instrumento de planeamiento ahora
impugnado…”
La sol·licitant considera que les valoracions contingudes en un instrument de
planejament aprovat fa més de 10 anys comporta un tracte discriminatori i
perjudicial per a la propietat, atesa la dràstica paralització del mercat immobiliari i
la consegüent baixada dels preus del 2008, fent la dita valoració econòmica
totalment improcedent.
No estem d’acord amb la sol·licitant, ja que la regulació legal al·ludida
anteriorment resulta aplicable durant tota la seva vigència, independentment,
com no podia ser d’una altra manera, de les oscil·lacions del mercat immobiliari,
les quals no poden provocar la improcedència d’una valoració realitzada d’acord
amb la normativa legal aplicable. És clar que el sol·licitant no manifestaria la dita
al·legació si els preus del mercat immobiliari haguessin sofert una pujada, sinó
que defensaria i reclamaria la valoració realitzada. Per altra banda, s’ha de dir
que el transcurs de més de 10 anys des de que es va aprovar el instrument de
planejament ha estat provocat exclusivament per la sol·licitant, qui
voluntàriament no ha demanat la llicència d’obres.
Finalment, s’ha de posar de relleu la contradicció en què cau la sol·licitant quan
a l’any 2015 valora les cessions en qüestió en 471.576 euros, en base a la
pericial privada practicada i acompanyada amb la seva instància com a
Document núm. 1 i en l’escriptura pública de compravenda en exercici d’opció de
compra, formalitzada per la sol·licitant i la mercantil “Corpedificacions S.L.” (la
propietària actual dels terrenys i titular de la llicència d’obres) en data 30 de
setembre de 2016 davant el Notari Ramón García-Torrent Carballo, amb núm.
2.587 del seu protocol, còpia de la qual s’adjunta com a DOC. NÚM. 1, on en la
seva pàgina 17 es fixa, literalment, el següent:
“… II.- Manifiesta el representante de la entidad vendedora que, en virtud del
Convenio Urbanístico y Adenda formalizados con el Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat, con motivo de la tramitación de la Modificación puntual
del Plan General Metropolitano (en adelante MPGM), de fecha 26 de octubre de
2006 y de 11 de julio de 2006, respectivamente, se obligó a cederle el 10% de
aprovechamiento urbanístico, valorado en su momento con la entrega de la
mitad de las viviendas de la primera planta, ocho en total, con una superficie
construida de quinientos setenta y tres metros con cincuenta decímetros
cuadrados (573,50 m2), aproximadamente, más la parte proporcional de los
elementos comunes y de las terrazas, y que ambas partes valoran en UN
MILLÓN CIEN MIL EUROS (1.100.000 €)…”
La qual cosa és posteriorment corroborada en la Clàusula Segona de la dita
escriptura pública, on es manifesta, literalment, el següent:
“… La parte compradora retiene la suma de UN MILLÓN CIEN MIL EUROS
(1.100.000 €), en que valoran las partes la obligación de hacer entrega al
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, las fincas reseñadas en el
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expositivo II de esta escritura.
“Corpedificacions. S.L., por medio de sus representantes, se subroga y
asume todas y cada una de las obligaciones derivadas del Convenio
Urbanístico y Adenda formalizados por la parte vendedora con el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, con motivo de la tramitación de la
Modificación puntual del Plan General Metropolitano (en adelante MPGM), de
fecha 26 de Octubre de 2006 y de 11 de julio de 2006, y se obliga a su
puntual cumplimiento, teniendo en cuenta que la parte vendedora
manifiesta que la única obligación pendiente de dar cumplimiento, derivada
del antedicho Convenio y la referente al valor y compensación del 10% de
aprovechamiento medio urbanístico.
CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. ha venido hasta
la fecha planteando al Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat el ajuste de
la cantidad mencionada y presentado la correspondiente notificación
reclamación a dicho Ayuntamiento en la que se justifica que la cantidad
definitiva que se debería entregar a dicho organismo y por este concepto
sería la de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHJENTA Y CUATRO EUROS (839.484,00 €). Por ello, Corpedificacions,
S.L., conocedora de estas gestiones que podrían modificar la aportación a
realizar al Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat está interesada en
encomendar a CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
la tramitación de las mismas.
Si llegara el 28 de febrero de 2017, CONTRATAS I OBRAS EMPRESA
CONSTRUCTORA, S.A. no hubiera conseguido resultado alguno referente a
la cantidad definitiva a abonar al Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat en
compensación del aprovechamiento urbanístico referido, Corpedificacions,
S.L., llevará a cabo cuantas cuestiones sean necesarias para aclarar
definitivamente este extremo con el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat,
considerándose como correcta la cantidad y forma de pago (en su caso de
viviendas) que finalmente hayan acordado…”
Amb la lectura de tot això pareix que es reflecteix que la valoració de la cessió
d’aprofitament urbanístic es va fixar en la quantitat de 1.100.000,00 euros (valor
que li donen les dues mercantils a la cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic)
i que la sol·licitant ha plantejat a aquest Ajuntament la seva reducció a la
quantitat de 839.484,00 euros.
Si aquesta lectura és correcta resulta realment sorprenent, ja que les valoracions
que es contenen al Text refós de la MP del PGM (foli 105 del Tom II de
l’expedient administratiu) són les següents:
• Valoració del 10% d’aprofitament global: 835.321,00 €.
• Valoració dels 8 habitatges de cessió: 839,484,00 €.
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i, tal i com hem vist anteriorment, la valoració que pretén la sol·licitant del dit
aprofitament a l’any 2015 és de 471.576 euros.
En base a tot l’anterior, aquesta instructora formula la PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ següent:
DESESTIMAR la sol·licitud de revisió d’ofici, instada per la mercantil “Contratas y
Obras, Empresa Constructora, S.A.”, de l’apartat segon de la clàusula 2.C) de
l’Addenda al conveni urbanístic Prat de la Riba, 50-52, aprovada pel Ple Municipal
en data 26 de juliol de 2006, signada l’11 de juliol de 2006 i incorporada al Text
refós de la MP del PGM a l’edifici “Mistral”, pels raonaments continguts en aquesta
proposta de resolució.
No obstant tot això, prèviament a la formalització de la corresponent resolució i en
aplicació dels articles 8.3 i 15 de la Llei 5/2005, de 2 maig, de la Comissió Jurídica
Assessora, s’ha de sol·licitar, per mitjà del Conseller que tingui atribuïda la
competència en matèria d’administració local que, en el cas de Catalunya és la
Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a través de la
seva Direcció General d’Administració Local, Dictamen a la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya, el qual, ha d’ésser emès dins del termini
de dos mesos, comptats des de l’entrada de l’expedient, podent reduir-se aquest
termini en casos d’urgència, degudament motivada, a petició de l’òrgan consultant o
ampliar-se en un mes per la Comissió en casos de molta complexitat degudament
motivada.”

L’Alcaldessa –Presidenta, mitjançant ofici de data 22 de desembre de 2016, va
sol·licitar a la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
l’emissió, per part de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, del preceptiu i previ dictamen requerit per l’article 102.1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
En data 18 d’abril de 2017 es va rebre, al Registre General de l’Ajuntament, amb
núm. 30.662, i el dia 26 següent el va rebre la Instructora del procediment, el
Dictamen 81/2017, aprovat a la reunió celebrada en data 30 de març de 2017, on
es conclou, literalment, el següent:
“S’informa desfavorablement sobre la revisió d’ofici instruïda, a instància de part,
per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en relació amb l’apartat segon de la
clàusula 2.c) del conveni urbanístic i la seva addenda, subscrits amb la mercantil
Contratas y Obras, Empresa Constructora, S.A., sobre l’edifici situat al carrer
d’Enric Prat de la Riba, 50-52.”
L’Assessoria Jurídica va emetre informe EXTR - 2016/71-3, de data 26 d’abril de
2017, sobre el termini màxim de resolució expressa i notificació del procediment de
referència, així com a sobre el sentit del silenci i l’obligació de resoldre-ho
expressament i notificar-la, encara que s’hagi produït la seva desestimació
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presumpta per silenci administratiu negatiu.
El Ple, a proposta del tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- En base al Dictamen preceptiu núm. 81/2017 de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya, aprovat a la reunió celebrada en data 30
de març de 2017, RATIFICAR LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ emesa per la
instructora del procediment en data 22 de desembre de 2016 i, en conseqüència,
DESESTIMAR la sol·licitud de revisió d’ofici de l’apartat segon de la clàusula 2.C)
de l’Addenda al conveni urbanístic Prat de la Riba, 50-52, aprovada pel Ple
Municipal en data 26 de juliol de 2006 i signada l’11 de juliol de 2006, pels
raonaments continguts en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord, juntament amb el Dictamen citat en l’acord
anterior, al Sr. Néstor Turró Homedes, en la seva condició de representant legal de
la mercantil “Contratas y Obras, Empresa Constructora, S.A.” i a la mercantil
“Corpedificacions S.L.”
TERCER.- TRASLLADAR el present acord a la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya, al tinent d’alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, a la Gerència de l’ADU i a la Instructora
del procediment.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 3.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 2/2017
DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI DE
L’AJUNTAMENT. (EXP.12670/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de 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 d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del representant de
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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 que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2016,
va acordar aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla de personal al
servei de l’Ajuntament, per a l’exercici 2017 i un cop finalitzat el termini d’exposició
pública, es considera definitivament aprovada en data 21 de novembre de 2016,
publicada al BOPB de data 01 de desembre de 2016.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals,
aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser
modificada amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió
o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també
si respon a criteris d’organització administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix
que la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el
compliment dels tràmits establerts per a la seva modificació.
Vist l’acord de Ple núm. U040100/00001, de 22 de desembre de 2015, pel qual
s’acorda continuar a partir de l’1 de gener de 2016, amb la prestació dels serveis
relacionats amb les matèries de serveis socials i polítiques d’igualtat que es realitza
en aquest municipi en els mateixos termes i condicions s’han vingut prestant durant
aquest l’any 2015.
Vistos els informes emesos per la Direcció de Serveis i per l’assessora jurídica de la
Regidoria de Govern de Benestar Social, així com el de la Direcció de Serveis i
l’assessora jurídica de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
VIST l’informe de l’assessoria jurídica de Recursos Humans.
VIST l’informe de la Cap de Serveis de Recursos Humans
La modificació de plantilla que es proposa pretén en primer terme, donar
compliment al mandat dels articles 43 i 44 de la Llei 12/2007, d’11 de juny, de
Serveis Socials, quan estableix que l’organització del sistema públic de serveis
socials ha de tenir el personal suficient amb la formació, la titulació, els
coneixements i l’estabilitat laboral, la capacitat i el reconeixement social i laboral i
les aptituds que calguin per garantir l’eficiència i l’eficacia en la prestació dels
serveis socials i, en segon terme, superar les limitacions establertes pel el marc
jurídic de funció pública, en concret el disposat en l’article 10.1.c) del Text Refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que regula la figura del nomenament interí per
programa.
En conseqüència es vol assegurar la prestació dels serveis de serveis socials i de
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convivència ciutadana en les condicions que actualment es venen desenvolupant
per l’Ajuntament a l’empara de les competències previstes als articles 84.2 m) de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 25.2.e) de la Llei de Bases de règim local,
66.3.k) del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i la resta de
legislació sectorial vigent, i en el marc de les condicions de finançament establertes
en el conveni amb la Diputació de Barcelona i en el contracte programa amb la
Generalitat de Catalunya,. Instruments de col·laboració interadministrativa que, tal i
com es deriva dels informes que s’adjunten al present Dictamen, afavoreixen la
prestació conjunta de serveis públics essencials per a la ciutadania, com són els
serveis socials i la convivència ciutadana, prestació que es desenvolupa amb
personal interí per programa i, per tant, sense garantir, la continuïtat de la prestació
dels serveis públics i l’estabilitat del personal.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de
l’ajuntament d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
El Ple, a proposta del tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i,
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació núm. 2/2017 de la plantilla del
personal funcionari al servei d’aquest l’Ajuntament, que no suposa cap increment
econòmic del Capítol I del Pressupost Municipal vigent, en el sentit de crear dins de
la mateixa, les places següents:
Denominació de la plaça: Titulat/da Superior Universitari/ària
Classe de Tècnics/ques Superiors
Subescala Tècnica
Escala d’administració especial
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 8

Denominació de la plaça: Assistent/a social- Diplomat/ada en treball social
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subescala Tècnica
Escala d’administració especial
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 27

Denominació de la plaça: Educador/a especialitzat/ada- Diplomat/ada en educació
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subescala Tècnica
Escala d’administració especial
Subgrup: A2
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Núm. de places que es creen: 26

Denominació de la plaça: Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària
Classe de Tècnics/ques Mitjans/es
Subescala Tècnica
Escala d’administració especial
Subgrup: A2
Núm. de places que es creen: 8

SEGON.- La plantilla de Personal funcionari, amb les modificacions proposades,
restaria de la següent manera:
PLANTILLA DEL PERSONAL FUNCIONARI AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT
Situació a 30 d'abril de 2017

Grup

Subgrup

Transformació de
places

Places

Vacants

Amortitz
ació

Creació

Places de
nova
creació

Places
situació
posterior

Vacants
situació
posterior

Observac
ions

PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris/àries amb Habilitació de caràcter
nacional
- Secretari/ària General del Ple
- Vicesecretari/ària-Secretari/ària Tècnic/a de la
Junta de Govern Local
- Interventor/a General Municipal
- Viceinterventor/a-Funció Contable
- Tresorer/a

Personal directiu
- Gerent Municipal
- Director/a de Serveis
- Director/a de l'Assessoria Jurídica
- Director/a de l'Orgàn de Gestió Tributària

Escala d'administració general
Subescala Tècnica
Subescala Administrativa
Subescala Auxiliar
Subescala subalterna

A

A1

A

A1

A

A1

A

A1

A

A1

A

A1

A

A1

A

A1

A

A1

A

A1

C

C1

C

C2

AP

AP

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

6

5

6

5

1

1

1

1

1

1

1

1

2

0

2

0

360

40

360

40

119

73

119

73

(3)

115

43

117

43

(5)

2

Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
Classe de Tècnics/ques Superiors
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- Analista
- Arquitecte/a
- Enginyer/a

A

A1

A

A1

A

A1

3

0

3

0

8

3

8

3

1

1

1

1

Situació a 30 d'abril de 2017

Grup

Transformació de places

Subgrup

Places

A

A1

187

43

- Ajudant/a tècnic/a sanitari/ària-diplomat/ada en
infermeria
- Aparellador/a-Arquitecte/a tècnic/a

A

A2

10

A

A2

16

- Assistent/a social-Diplomat/ada en treball social

A

A2

48

14

- Bibliotecari/ària

A

A2

3

0

- Educador/a especialitzat/ada-Diplomat/ada en
educació social
- Enginyer/a tècnic/a agrícola

A

A2

25

10

A

A2

3

- Enginyer/a tècnic/a obra pública

A

A2

4

- Perit/a-enginyer/a tècnic/a

A

A2

11

3

- Titulat/ada mitjà/ana universitari/ària

A

A2

87

21

- Delineant/a

C

C1

2

0

- Tècnic/a Auxiliar

C

C1

26

4

- Titulat/ada Superior Universitari/ària

Vacants

Amortització

Creació

Places de
nova
creació

Places
situació
posterior

Vacants
situació
posterior

8

195

51

0

10

0

2

16

2

27

75

41

3

0

26

51

36

0

3

0

0

4

0

11

3

95

29

2

0

27

4

Observacions

(6)

Classe de Tècnics/ques Mitjans/es

8

(6)

(6)

(6)

Classe de tècnics/ques auxiliars

Subescala serveis especials

0

Classe comeses especials

0

1

- Agent executiu/va

C

C1

5

0

5

0

- Auxiliar inspecció sanitat

C

C1

1

0

1

0

- Consultor/a

C

C1

0

0

0

0

- Delineant/a-Projectista sistemes informàtics

C

C1

1

0

1

0

- Director/a de mercat

C

C1

1

0

1

0

- Gestor/a esportiu/va

C

C1

1

0

1

0

- Informador/a

C

C2

1

0

1

0

- Inspector/a de consum

C

C1

1

1

1

1

- Inspector/a d'obres i serveis

C

C2

2

0

2

0

- Inspector/a de rendes i exaccions

C

C2

2

0

2

0

- Operador/a

C

C1

3

1

3

1

- Operador/a-Programador/a

C

C1

2

1

2

1
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Situació a 30 d'abril de 2017

Grup

Subgrup

Places

Transformació de
places
Vacants

Amortització

Creació

Places de
nova
creació

Places
situació
posterior

Vacants situació
posterior

- Preparador/a

C

C1

1

0

1

0

- Programador/a

C

C1

4

0

4

0

- Programador/a "senior"

C

C1

2

0

2

0

- Programador/a Analista

A

A2

2

0

2

0

- Programador/a Analista

C

C1

1

0

1

0

- Regent/a centre d'ensenyament

A

A2

1

0

1

0

- Tècnic/a auxiliar de biblioteca

C

C1

58

22

58

22

- Tècnic/a auxiliar de via pública

C

C1

1

0

1

0

- Tècnic/a disseny

C

C1

1

0

0

0

- Tècnic/a esportiu/va

C

C1

9

0

9

0

- Treballador/a familiar

C

C2

12

2

12

2

Classe policia local

0

0

0

Escala Superior

0

0

0

1

- Superintendent/a

A

A1

1

1

1

1

- Intendent/a

A

A1

2

1

2

1

- Intendent/a major

A

A1

2

0

2

0

0

0

0

Escala Executiva
- Inspector/a

A

A2

2

Escala Intermèdia
- Sotsinspector/a

C

C1

5

- Sergent/a

C

C1

18

Escala bàsica

0

2

0

0

0

0

2

5

2

2

18

2

0

0

0

- Caporal/a

C

C2

35

4

35

4

- Agent

C

C2

360

38

360

38

0

0

0

2

0

2

0

Classe personal d'oficis
- Encarregat/ada

C

C1

- Mestre/a

C

C1

1

0

1

0

- Oficial/a

C

C2

66

5

66

5

- Ajudant/a

AP

AP

10

0

2

8

0

1.660

347

3

1.729

416

3

69

Les places de la plantilla laboral que restin vacants, s'amortitzaran d'aquesta plantilla i es crearan dins la plantilla de funcionaris en igual nombre de
places del mateix subgrup (1)
Les places de Treballador/a Familiar que restin vacants, s'amortitzaran i es crearan en igual nombre de places d'Auxiliar.(3)
Les places de Tècnic/a de disseny que restin vacants, s'amortitzaran i es crearan en igual nombre de places de Tènic Auxiliar.(4)
Les places d'Ajudants adscrits a llocs de treball d'ordenança que restin vacants, s'amortitzaràn i es crearan en igual nombre de places de subaltern.(5)
Places de nova creació ple de maig de 2017 (6)
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TERCER.- EXPOSAR al públic aquest acord, amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els quals, les
persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que considerin oportunes.
QUART.- ENTENDRE definitivament adoptat l’acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari, al Servei de
l’Àrea de Benestar i Drets Social, i al Servei de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
SISÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament
aprovada a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.

ACORD 4.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 30 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 58 I 74/2017 EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI (EXP. 13787/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de 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 d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d’octubre de 2016.
VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta
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administració municipal per a l’exercici 2017, en data 21 de novembre 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 2017,
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 30 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2017, corresponent als expedients 58 i 74/2017 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (564.014,56 euros); d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
EXPEDIENTS 58-74
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00
236.400.000,00
INICIAL
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.254.124,63
0,00
0,00
0,00
2.819.588,78
0,00
4.216.981,10
0,00
11.667.107,74
0,00
4.596.507,28
0,00
31.554.309,53
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.562.870,24
0,00
1.501.728,56
0,00
-241.977,11
0,00
1.213.877,71
0,00
0,00
0,00
18.881.127,48
-58.500,00
3.636.682,65
58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.554.309,53
0,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
86.914.961,35
2.375.100,00
2.819.588,78
13.623.045,52
11.667.107,74
11.596.507,28
267.954.309,53
DEFINITIU
88.722.890,98
100.743.495,80
1.965.022,89
16.013.025,31
300.000,00
35.228.691,90
9.495.182,65
0,00
15.486.000,00
267.954.309,53

SEGON.- APROVAR l’actualització de l’Annex d’Inversions aprovat juntament amb
el pressupost municipal per a l’exercici 2017, en el sentit d’afegir els projectes
d’inversió que s’han tramitat en el primer trimestre de l’exercici 2017, donant un
ròssec total xifrat en 36.040.538,67 euros, en compliment de l’article 4.2 de les
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Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2017, i que es recullen
en document annex.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 31 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 76/2017 EN LA
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver 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’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 3 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i amb 5 vots abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d’octubre de 2016.
VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta
administració municipal per a l’exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Crèdit extraordinari d’acord amb el que es
preveu a l’article 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 2017,
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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 31 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2017, corresponent a l’expedient 76/2017 en la
modalitat de Crèdit extraordinari (38.492,72 euros) d’acord amb el detall que figura
a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
78.660.836,72
2.375.100,00
0,00
9.406.064,42
0,00
7.000.000,00
236.400.000,00
INICIAL
82.160.020,74
99.241.767,24
2.207.000,00
14.799.147,60
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00
236.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.254.124,63
0,00
0,00
0,00
2.819.588,78
0,00
4.216.981,10
0,00
11.667.107,74
0,00
4.596.507,28
38.492,72
31.554.309,53
38.492,72
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.562.870,24
0,00
1.501.728,56
0,00
-241.977,11
0,00
1.213.877,71
0,00
0,00
0,00
18.822.627,48
38.492,72
3.695.182,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.554.309,53
38.492,72

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
86.914.961,35
2.375.100,00
2.819.588,78
13.623.045,52
11.667.107,74
11.635.000,00
267.992.802,25
DEFINITIU
88.722.890,98
100.743.495,80
1.965.022,89
16.013.025,31
300.000,00
35.267.184,62
9.495.182,65
0,00
15.486.000,00
267.992.802,25

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).
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COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

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

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

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

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, a favor, votarem a favor del punt sisè i ens abstindrem del 7 al 41. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, torno a votar el mateix, torno a votar a favor de tots.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A favor de tots.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a favor del sis, estem a favor de la cooperació administrativa i més si està
fonamentada en serveis directes de millora de les condicions de vida dels nostres

…/…

36

veïns i veïnes. El que podem dir, per altra banda, és que tot i els recursos destinats
en aquest conveni i els propis de l’Ajuntament, ja tenim a inicis de maig, novament
mosquits tigre als nostres parcs i jardins, i paneroles als nostres carrers i places.
Demanem des de la discussió d’aquest acord, que es reforcin i incrementin els
recursos per fer front a aquestes plagues que tenen efectes sobre la salut de tots i
totes, especialment dels més febles, la gent gran i nens, i repetint episodis cada
vegada més nombrosos i greus de picades, infeccions, febres, etc.
I en el punt 7 votarem a favor, encara que tornem...hem de fer una reflexió sobre
aquest tema, és recurrent que a cada Ple vénen aquestes multes i potser no és la
millora manera de dissuadir a aquestes persones, segurament que ha de fer-se
algun tipus de projecte o de programa diferent, perquè realment puguem acabar
amb aquestes situacions i que a cada Ple vinguin multes contínuament a discussió,
vaja.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor de todos los puntos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha algun comentari, si no passaríem a la segona part del Ple de
control, fiscalització dels òrgans de govern, mocions, participació, precs i preguntes.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
SUBSCRIT AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, PER DUR
A TERME LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS DE L’ANY 2017, PER
UN IMPORT DE 17.711,51 €. (EXP. 6679/2017)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, i per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la
llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que l’art. 25.2.j) de la llei 7/1985, LBRL, -en la redacció donada per l’art. 8 de
la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local-, estableix com a competència pròpia del municipi la
“Protecció de la salubritat pública”. La mateixa previsió competencial es recull a
l’art. 66.3.h) del DL 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC.
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VIST que l’art. 52.g) de la Llei 18/2009, de Salut pública, diu que, dintre del marc
competencial que estableix la normativa de règim local i la sectorial aplicable, els
ajuntaments són competents per a prestar el servei mínim de “La gestió del risc per
a salut derivat de (...) les plagues”.
VIST que l’art. 25.1.c) del DL 4/2003, TR de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, disposa que correspon a la comarca l’exercici de les competències que
deleguin o encarreguin (...) els municipis”.
ATÈS que, en el seu dia, l’Ajuntament de L’Hospitalet, amb d’altres ajuntaments i
l’Aeroport de Barcelona, va conveniar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
la col·laboració per portar a terme la campanya de desinsectació en els seus termes
municipals, per part del Servei de control de mosquits de l’ esmentat Ens Comarcal.
VIST l’Acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat, de 28
de novembre, d’aprovació del conveni de col·laboració amb diversos Ajuntaments i
Entitats per a la realització de les activitats de la campanya anual de desinsectació i
control de mosquits del Servei de Control de Mosquits per l’any 2017 i s’estableixen
les quotes de participació de les entitats conveniants, corresponent a l’Ajuntament
de l’Hospitalet una aportació econòmica de 17.711,51.-euros per l’ esmentat
exercici.
VIST l’acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del baix Llobregat, de
data 20 de març de 2017, pel qual es modifica l’acord abans esmentat de
28/11/2016, en el sentit de modificar l’acord primer on diu “aprovar la pròrroga per
l’any 2017 del conveni de col·laboració subscrit amb diferents ajuntaments”, que ha
de dir “aprovar el conveni de col·laboració per a l’any 2017”.
VIST que, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
procediment administratiu de Catalunya, la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis competència de les entitats públiques pot ser
encomanada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d’una altra diferent.
VIST l’article 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP.
ATÈS que, al tractar-se de l’encomana de gestió feta per l’Ajuntament de
L’Hospitalet al Consell Comarcal del Baix Llobregat (ambdues Administracions
Públiques) correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del present acord de
conformitat amb el que preveu l’article 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal dels membres de la corporació, de conformitat amb l’apartat 2 de
l’article 123.
VIST que l’article 122.5.e.2º de la Llei 7/1985 i l’article 179 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, determinen que serà necessari l’informe de la Secretaria
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General del Ple, i si s’escau, de la Intervenció Municipal, quan l’acord s’hagi
d’aprovar amb el quòrum de la majoria absoluta.
VIST l’informe favorable de la Cap de la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut
ATÈS que consta a l’expedient documentació comptable acreditativa de l’existència
de crèdit suficient.
VISTOS els informes preceptius de Secretaria General i Intervenció.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- APROVAR la subscripció de la minuta del conveni de col·laboració amb
el Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la realització de les activitats de la
campanya anual de desinsectació i control de mosquits del Servei de Control de
Mosquits de l’esmentat Consell per l’any 2017, així com l’aportació econòmica de
17.711,51.-euros (Disset mil set-cents onze amb cinquanta un cèntims) per
l’exercici 2017, corresponent a l’Ajuntament de l’Hospitalet ,establerta a la mateixa i
del tenor literal següent:
MANIFESTEN
PRIMER.- Que des de l’any 1989 diversos Ajuntaments del Baix Llobregat
mantenen subscrit un conveni de col·laboració temporal com a continuació dels
convenis iniciats per la Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983, en virtut
del qual s’encomanava al Consell Comarcal del Baix Llobregat la realització d’una
campanya de control de mosquits en els seus termes municipals, participant
ambdues entitats parts en el cost de realització de la mateixa.
SEGON.- Que aquest conveni ha anat prorrogant-se per successius períodes
anuals fins a l’any 2016, d’acord als corresponents acords dels òrgans competents
de les respectives entitats.
TERCER.- Que les clàusules del referit conveni, per la seva antiguitat i l’evolució del
seu objecte d’actuació –el control dels mosquits, dípters de la família dels culícids- a
la comarca del Baix Llobregat, requereixen una actualització.
QUART.- Que al llarg dels anys, diversos Ajuntaments que històricament no eren
incorporats a la campanya de control de mosquits han expressat la seva voluntat de
subscriure al seu torn aquest Conveni per tal de rebre els serveis corresponents, i
que és de preveure que el nombre n’augmentarà en el futur.
CINQUÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i
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mantenir la prestació d’aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i entitats de
la comarca que ho sol·licitin i ho sol·licitin i co-financiïn, a través del seu Servei de
Control de Mosquits.
SISÈ.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès d’acollir-se a les
activitats de la campanya de control de mosquits i d’encomanar la gestió de les
mateixes dins del seu terme municipal al Servei de Control de Mosquits del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració
temporal per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb subjecció
als següents:
COMPROMISOS
PRIMER.- l ‘ objecte d’aquest conveni és establir els termes de compromís entre el
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en
virtut del present document a col·laborar en les activitats de la campanya de control
de mosquits a realitzar durant l’any 2017.
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats, pressupost
i demés característiques) serà determinat pel Servei de Control de Mosquits del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, en quant que organisme especialitzat i
encarregat del desenvolupament de la mateixa.
TERCER.- L’Ajuntament es compromet a aportar com a participació en l’esmentada
campanya durant el present exercici la quantitat de 17.711,51 euros. Aquesta
quantitat es refereix al contingut mínim de la campanya segons es recull en el
projecte de la mateixa i està calculada en base a criteris de població, superfície i
presència de focus de cria de mosquits del total de municipis participants.
Aquesta aportació anirà a càrrec de la partida pressupostària d’ingressos (46200Tranferència Municipis del Servei de Control de Mosquits) de l’any 2017 del Consell
Comarcal del Baix Llobregat . Haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la
primera de les quals haurà de fer-se efectiva abans del 30 d’abril de cada any i la
segona abans del 30 de setembre.
QUART.- Les activitats es duran a terme per personal contractat pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat que disposarà de les qualificacions necessàries per a
cadascuna de les seves actuacions. Tot i que actuin en el terme municipal i per
encomana de l’Ajuntament, aquest personal es troba subjecte únicament al
comandament dels responsables tècnics del Servei de Control de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si resulta
necessari per donar compliment a les previsions de les mateixes.
CINQUÈ.- En el cas de que es proposin o sol·licitin actuacions específiques per a
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noves espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran realitzar-se
però hauran de ser prèviament objecte d’un conveni regulador igualment específic o
annex al present conveni on es recullin els detalls i formes de finançament.
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits entregarà als tècnics municipals durant el
primer trimestre de l’any 2018 una memòria tècnica amb els resultats de la
campanya i les previsions per l’any vinent. En qualsevol moment es podrà demanar
la informació necessària i raonable des de l ‘ Ajuntament.
SETÈ.- Ambdues parts fan constar , de manera expressa, que compliran amb el
que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de que
disposin com a conseqüència de l’ aplicació d’aquest Conveni. De la mateixa
manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius
que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes
d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre , pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i resta de normativa concordant.
Aixi mateix, s’obliguen a guardar sigil respecte de les dades de caràcter personal de
les quals tingui coneixement per raó de la prestació objecte del present conveni,
obligació que subsistirà encara després de la finalització d’aquest conveni, de
conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de
dades de caràcter personal .
VUITÈ.- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries
pot donar lloc a la seva resolució.La resolució del conveni i iqualsevol altre litigi o
controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra part. La desestimació
expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós
administratiu.
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
-

Per resolució, d’acord amb el pacte anterior
Per mutu acord de les parts signatàries.

NOVÈ.- En cas que sorgeixen discrepàncies en la interpretació o execució del
present conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries , i en
darrera instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni , seran
resoltes pels Jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui.
DESÈ La vigència inicial d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2017. Es podrà
prorrogar per períodes d’un any mitjançant acord exprés de les parts, en que haurà
de constar tant la proposta d’aportació municipal i l’acceptació de la mateixa. En cas
de pròrroga, la quota establerta en aquest conveni s’actualitzarà d’acord amb el IPC
de l’any anterior, excepte en el cas que hi hagi acord previ o una modificació
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substancial de les activitats previstes, cas en el qual s’haurà d’especificar el nou
càlcul amb el qual s’ha obtingut.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. “
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, tots els actes realitzats en execució de l’
esmentat conveni, des del dia 1 de gener de 2017 fins a la data de la seva
aprovació.
TERCER.- FACULTAR al Regidor de Govern Benestar Social de l’Ajuntament de
l‘Hospitalet per a la signatura de quants documents es puguin derivar d’aquesta
pròrroga.
QUART.- IMPUTAR la despesa de 17.711,51 Euros que generen els presents
acords a la partida 04.3110.465.01.00 segons RC núm.170020792 emès per la
Intervenció General en data 19.04.2017 corresponent als Pressupostos Generals de
l’exercici de 2017.
CINQUÈ .- Publicar el present conveni en el Portal de Transparència Municipal, als
efectes previstos en l’art. 14 i la Disposició Addicional 9a. de la Llei 19/2014 , de 29
de desembre.
SISÈ.- Publicar integrament el present conveni en el BOP en compliment del que
disposa l’art. 112.2 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre
LRJSP
SETÈ.- COMUNICAR els presents acords al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a
la Cap de la Unitat Salut Ambiental i Laboratori de l’Ajuntament de l‘Hospitalet i a la
Intervenció General.
ACORD 7.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.E.G.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
103/16VR (EXP. 7654/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
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i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 6906/2016, de 14 de setembre, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. M.E.G.V., amb DNI XXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució i la proposta
adjunta van ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 21.9.2016 i
22.9.2016; davant d’això, i als efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es
van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 3.11.2016.
VIST que mitjançant resolució 1484/2017, de 27 de febrer es va esmenar una
errada material advertida en la resolució d’iniciació i es va acordar l’ampliació del
termini per resoldre en tres mesos més; l’ esmentada resolució es va notificar en
data 3.4.2017, segons acredita la signatura de l’interessat en la còpia de l’
esmentada resolució.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. de data 24.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 27.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
31.03.2016 a la que es fa referència en la resolució d’iniciació del procediment :
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública
sense morrió.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autora, la Sra. M.E.G.V.,
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TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, una multa de
150,25 € (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos).
QUART .- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 8.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.H.T. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EX. 170/16 EG (EXP.
16156/2016).
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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 núm. 10760/2016, de 27 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. E.H.T., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució es van
notificar en data 12.1.2017, com així consta en la corresponent diligència de
notificació.
VIST que consta que, amb anterioritat, el dia 9 de gener de 2017 (RGE 1675),
havien tingut entrada unes al·legacions amb la sol·licitud de retirada de la multa per
manca de la llicència preceptiva llicència que exigeix la normativa sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
ATÈS que, estudiats els antecedents i la documentació corresponent a l’interessat i
al seu gos, resulta que aquell va sol·licitar l’esmentada llicència mitjançant escrit de
data 16.1.2017, adjuntant al mateix la corresponent certificació oficial de capacitat
física i aptitud psicològica, de data 9 de gener de 2017, així com la pòlissa de
Responsabilitat Civil, també de data 9 de gener de 2017
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VIST que el procediment d’atorgament de llicència va finalitzar mitjançant resolució
favorable núm. 684/2017, de data 6 de febrer de 2017.
ATÈS que l’anterior acredita que l’interessat, -encara que de manera extemporània,
però abans de la data de notificació de la resolució d’iniciació-, ha complert amb la
legalitat vigent, redreçant la situació jurídica del seu gos.
VIST que l’article 29 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP, estableix la
proporcionalitat en la imposició de sancions, com a principi de la potestat
sancionadora de les Administracions Públiques.
ATÈS que s’entén convenient aplicar l’esmentat principi en el present supòsit,
donades les circumstàncies abans descrites i que la seva aplicació no causa
perjudici a tercers.
VIST el que disposen els arts. 89 i 90 de la llei 39/2015, LPACAP.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 30 de març de 2017, on proposa
modular l’import de la sanció, en aplicació del principi de proporcionalitat de l’art. 29
LRJSP.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 03 d’abril de
2017.
VIST el que disposen els arts. 89 i 90 de la llei 39/2015, LPACAP.
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.- MODULAR l’ import de la sanció a imposar al Sr./la Sra. E.H.T., amb
DNI XXXXXXXXX, rebaixant-lo de la quantitat de 500,00.-euros a la suma de CENT
EUROS (100,00.-€), pels motius següents:
“ El procediment d’atorgament de llicència va finalitzar mitjançant resolució
favorable núm. 684/2017, de data 6 de febrer de 2017.
S’acredita que l’interessat, -encara que de manera extemporània, però
abans de la data de notificació de la resolució d’iniciació-, ha complert amb
la legalitat vigent, redreçant la situació jurídica del seu gos.”
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 30 de març de 2017, en la qual es modula la sanció a cent
euros (100,00.- euros).
TERCER.- IMPOSAR al Sr./la Sra. E.H.T., amb DNI XXXXXXXXX, en aplicació del
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principi de proporcionalitat del art. 29 LRJSP, una sanció de CENT EUROS
(100,00.-€), conseqüència de la modulació ja explicada i motivada en l’acord primer.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 9.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.G.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX.
210/16 PA (EXP. 13381/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 128/2017, de 13 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. O.G.R., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’ esmentada resolució va ser notificada a l’interessat amb data 20.1.2017,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que en aquesta resolució s’advertia a l’ imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 15.02.2017
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 16.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. O.G.R., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. G.B.I. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX.
273/16 PA (EXP. 16773/2016)
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.
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Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 365/2017, de 24 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra la Sra. G.B.I., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu contra la
normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no disposar
de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’ esmentada resolució va ser notificada a l’interessada amb data
07.2.2017, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que en aquesta resolució s’advertia a l’ imputada que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessada en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 03.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 09.03.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
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sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, la Sra. G.B.I., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXX
de l’Hospitalet.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.J.R.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EXP.
185/16 PA (EXP. 16754/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 294/2017, de 20 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. R.J.R.C., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’ esmentada resolució va ser notificada a l’interessat amb data 2.2.2017,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que en aquesta resolució s’advertia a l’ imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
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resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 28.02.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 03.03.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. R.J.R.C., amb NIE XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.R.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX.
124/16 PA (EXP. 16099/2016)
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
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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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 131/2017, de 13 de gener, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J.A.R.L., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de Barcelona.
VIST que l’esmentada resolució d’iniciació va ser objecte d’infructuosos intents de
notificació els dies 17/01/2017 i 19/01/2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al
BOE del dia 28.2.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 28/03/2017, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substantació s’han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
28.03.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 29.03.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
08.05.2016 a les 16:22h a la que es fa referència en la resolució d’iniciació núm.
000131/17 de 13.01.2017:
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Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. J.A.R.L.,
amb DNI XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de
Barcelona, una multa de 150´25€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. J.A.R.L., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de Barcelona.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.A.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS.
EX.174/16 PA (EXP. 16100/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 132/2017, de 13/01/17, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. J.A.A., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
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VIST que l’esmentada resolució d’iniciació va ser objecte d’infructuosos intents de
notificació els dies 17/01/2017 i 19/01/2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44
de la llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al
BOE del dia 28.2.2017.
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 de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 27/03/2017, s’ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substantació s’han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
27.03.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 29.03.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
05.06.2016 a les 01:44h a la que es fa referència en la resolució d’iniciació núm.
000132/17 de 13.01.2017:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. J.A.A., amb
DNI XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, una
multa de 300,00€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. J.A.A., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
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a la Intervenció General.

ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.J.B.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX.
188/16 PA (EXP. 16771/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 295/2017, de 20 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. A.J.B.M., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
per una infracció greu contra la normativa de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos (no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’ esmentada resolució va ser notificada a l’interessat amb data 31.1.2017,
com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que en aquesta resolució s’advertia a l’ imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 01.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.03.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. A.J.B.M., amb NIE XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. H.R.T.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.- EUROS. EX.
161/16 VR (EXP. 11213/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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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. 8753/2016, de 28 d’octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. H.R.T.V., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’ esmentada resolució va ser
objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 2.12.2016 i 7.12.2016; davant
d’això, i als efectes de l’art. 44, pàrr. 1r de la llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP, es
van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 16.1.2017
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 27.02.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 01.03.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents, constatats en la denúncia de la
Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 26.05.2016 a que es fa esment en la
resolució d’iniciació del procediment:
► L’interessat portava un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON:- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels
articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR al Sr. H.R.T.V., amb DNI XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
QUART.- RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets,a títol d’autor,
el Sr. H.R.T.V.
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CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A J.C.C.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/1999 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, EX.167/16 EG (EXP. 16160/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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:
ATÈS que, mitjançant Resolució núm. 10723/2016, de 23 de desembre, es va
iniciar el present procediment sancionador contra el Sr. J.C.C.R., amb DOI
XXXXXXXXX, domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
ATÈS que l’esmentada resolució va ser objecte de diversos intents infructuosos de
notificació entre els dies 12 i 16 de gener de 2017, deixant-se una còpia en la
bústia.
VIST que, en el ínterin i abans de tramitar-se la publicació de l’esmentada
notificació en el BOE, consta la presentació per l’interessat/da, en data 23/2/2017
(RGE 17006), d’un escrit d’al·legacions al qual ni es refuten ni es contradiuen els
fets constatats a la denúncia que ha donat lloc al present procediment.
Concretament, l’interessat reconeix els fets i només manifesta que el gos no era de
la seva propietat, sinó que el titular del gos és una tercera persona i que
l’interessat/da només li estava fent un favor.
En aquest sentit, cal remarcar que això no obsta a la comissió de l’infracció
administrativa, atès que la llei no distingeix entre propietari i posseïdor de l’animal i
l’art. 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, que desenvolupa la normativa de gossos
potencialment perillosos en Catalunya, diu que les mesures de seguretat que
preveu la llei 10/1999, hauran de ser complides per les persones posseïdores de
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gossos potencialment perillosos.
ATÈS que les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat
de la denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 25.5.2016, de la qual deriva
el present procediment sancionador, ni hi ha cap circumstància que modifiqui la
qualificació dels fets.
VIST que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits establerts en la
llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de la Sra. Instructora, de data 3.4.2017, on proposa desestimar
íntegrament les al·legacions presentades i imposar la sanció establerta en la
proposta de resolució inicial.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 07.04.2017.
VIST el que disposen els arts. 89 i 90 de la llei 39/2015, LPACAP.
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.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions presentades pel Sr.
J.C.C.R., amb DOI XXXXXXXXX, en data 23/2/2017, per les raons abans
esmentades i que es reprodueixen a continuació:
“consta la presentació per l’interessat/da, en data 23/2/2017 (RGE 17006),
d’un escrit d’al·legacions al qual ni es refuten ni es contradiuen els fets constatats a
la denúncia que ha donat lloc al present procediment. Concretament, l’interessat
reconeix els fets i només manifesta que el gos no era de la seva propietat, sinó que
el titular del gos és una tercera persona i que l’interessat/da només li estava fent un
favor.
En aquest sentit, cal remarcar que això no obsta a la comissió de l’infracció
administrativa, atès que la llei no distingeix entre propietari i posseïdor de l’animal i
l’art. 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, que desenvolupa la normativa de gossos
potencialment perillosos en Catalunya, diu que les mesures de seguretat que
preveu la llei 10/1999, hauran de ser complides per les persones posseïdores de
gossos potencialment perillosos.
Les esmentades manifestacions no desvirtuen la presumpció de veracitat de
la denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de data 25.5.2016, de la qual deriva el
present procediment sancionador, ni hi ha cap circumstància que modifiqui la
qualificació dels fets.”
SEGON.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 3 d’abril de 2017.
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TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.C.C.R., amb DOI XXXXXXXXX.

1.

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU, i correspon una sanció de 300,00.-euros (art. 11.1
llei 10/1999).

QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. J.C.C.R.,
amb DOI XXXXXXXXX, domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
en aplicació de l’art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
268/16 VR. (EXP. 16185/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10701/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
el present procediment sancionador contra el Sr. M.S., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu
contra la llei 50/1999 (no disposar de la preceptiva llicència).
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 10 i 11 de gener de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
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39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
20.3.2017.
ATÈS que a l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini atorgat, 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 de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que a l’ esmentada resolució s’advertia a l ’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits procedimentals
que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 20.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 21.04.2017
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 presentada per la Instructora del
procediment en data 20.04.2017 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M.S., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a)
Fets: No disposar de la preceptiva 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: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la sanció: : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
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considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la sanció
en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Qualificació definitiva de la infracció: 500,00.- euros, segons l’article
13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr. M.S.,
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.L.M.B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX.
227/16 VR (EXP. 14108/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10289/2016, de 14 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. J.L.M.B., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’ esmentada
resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 29.12.2016 i
2.1.2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre
LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 20.3.2017.
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 de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits procedimentals
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que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 20/04/2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 21.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, relacionats en la
denúncia de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 12.08.2016, a la que es fa
referència en la resolució d’iniciació del procediment:
L’interessat/da circulava amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió
per la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor el Sr. J.L.M.B.
TERCER.- SANCIÓ: IMPOSAR a la persona declarada responsable, el Sr.
J.L.M.B., una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.C.V.D. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX.
187/16 PA (EXP. 16764/2016)
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.
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Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 293/2017, de 20 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. R.C.V.D., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 8 i 9 de febrer de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
25.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que en aquesta resolució s’advertia a l’ imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la seva substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015,LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 20.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 21.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. R.C.V.D., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.F.M.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.- EUROS. EX.
288/16 PA (EXP. 40/2017)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 366/2017, de 24 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. D.F.M.M., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
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VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 7 i 9 de febrer de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
23.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que en aquesta resolució s’advertia a l’imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada proposta de
resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat imputada.
VIST que en la seva substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015,LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 20.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 21.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. D.F.M.M., amb NIE XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
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a la Intervenció General.

ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.E.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
228/16 VR. (EXP. 15767/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10695/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
el present procediment sancionador contra el Sr. R.E.G., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció
greu contra la llei 50/1999 (no disposar de la preceptiva llicència).
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 16 i 18 de gener de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
20.3.2017.
ATÈS que a l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini atorgat, 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 atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 20 d’abril de 2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 21.04.2017
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El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. R.E.G., amb NIE XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
SEGON.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.V.O. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
231/16 VR (EXP. 14545/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
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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. 10290/2016, de 14 de desembre, es va iniciar
el present procediment sancionador contra el Sr. G.V.O., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 11 i 12 de gener de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
20.3.2017.
CONSIDERANT que l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat
imputada.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’interessat/da, dintre del termini atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 20.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 21.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
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sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. G.V.O., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
SEGON.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 23.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.E.P.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. SA
257/16 (EXP. 15980/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10716/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. F.E.P.C., amb domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució va ser
objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 12 i 16 de gener de 2017;
davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es
va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 23.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 24.04.2017
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 30.09.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010716/2016 de 23 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. F.E.P.C., amb domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
F.E.P.C., una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 24.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.Z.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA.
255/16. (EXP. 16313/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
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i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10763/2016, de 27 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. J.Z.M., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet;
l’esmentada resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 13
i 16 de gener de 2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015, d’1
d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 23.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 03.10.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010763/2016 de 27 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. J.Z.M., amb NIE XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
J.Z.M., amb NIE XXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
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CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 25.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.T.O. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
234/16 VR. (EXP. 1676/2017)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 236/2017, de 19 de gener, es va iniciar el
present procediment sancionador contra el Sr. F.T.O., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció
greu contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos
(no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 2 i 3 de febrer de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
24.3.2017.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’interessat/da, dintre del termini atorgat a l’efecte.
CONSIDERANT que l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat
imputada.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 24.04.2017.
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. F.T.O., amb DNI XXXXXXXXX.
SEGON.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 26.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.L.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
258/16 EG. (EXP. 16003/2016)
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
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representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10717/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. C.L.C., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada
resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació els dies 16 i 18 de
gener de 2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1
d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 23.3.2017.
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 de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 24.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 27.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets que a continuació es relacionen i que estan
recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data 20.08.16 a la que es fa
referència en la resolució d’iniciació núm. 10717/16 de 23.12.2016:
Portar un gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels
articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR el Sr./la Sra. C.L.C., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
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constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets,a títol d’autor, el Sr./la
Sra.
C.L.C.,
amb
DNI
XXXXXXXXX
i
domicili
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 27.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.E.M.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
233/16 VR. (EXP.1678/2017)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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:

VISTA la Resolució núm. 234/2017, de 19 de gener, es va iniciar el present
procediment sancionador contra el Sr. E.E.M.M., amb NIE XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció greu
contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment perillosos (no
disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’ esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 2 i 3 de febrer de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
24.3.2017
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
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prova per part de l’interessat/da, dintre del termini atorgat a l’efecte.
CONSIDERANT que l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de deu dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat
imputada.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Fets: 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 de la infracció : GREU, en atenció a que, segons
disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre la imposició de la
sanció en el seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, la seva qualificació originària seria de molt greu).
►Sanció definitiva : 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999
de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
a títol d’autor, el Sr. E.E.M.M., amb NIE XXXXXXXXX.
SEGON.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 28.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.T.O. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EXP.
SA 253/16 EG (EXP. 15744/2016)
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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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10394/2016, de 16 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. F.T.O., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució
no va poder ser notificada personalment el dia 11.1.2017 atès que l’interessat/da
era desconegut/da en l’adreça assenyalada a efectes de notificacions; davant
d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP, es va
notificar mitjançant publicació al BOE del dia 24.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 24.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 04.10.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010394/2016 de 16 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
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de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. F.T.O., amb DNI XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
F.T.O., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 29.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.E.A.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX. SA
248/16 EG (EXP. 16005/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10718/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. J.E.A.R., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada
resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació els dies 11 i 13 de
gener de 2017 i, davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1
d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 24.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 24.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 28.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 03.10.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010718/2016 de 23 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. J.E.A.R., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
J.E.A.R., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de l’Hospitalet, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 30.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.E.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA.
240/16. (EXP. 16740/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10725/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. J.E.G., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució va
ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 16 i 18 de gener de 2017;
davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es
va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 24.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 27.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 25.05.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010725/2016 de 23 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. J.E.G., amb DNI XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
J.E.G., amb DNI XXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 31.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA.
242/16 (EXP. 16304/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10762/2016, de 27 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. C.C.M., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet;
l’esmentada resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 13
i 16 de gener de 2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015, d’1
d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 24.3.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 24.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 28.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 28.09.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 10762/2016, de 27 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. C.C.M., amb DNI XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
Carlos Casanova Macias, amb DNI 47597954-Y, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 32.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.M.R.N. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.-EUROS. EX. SA.
252/16 (EXP. 15737/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
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Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm.10393/2016, de 16 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. A.M.R.N., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució es va
notificar en data 28.2.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 10.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 19.09.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 10393/2016, de 16 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. A.M.R.N., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
A.M.R.N., amb DNI XXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 33.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A.M.O.P. PER
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INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
260/16 EG (EXP. 16334/2016).
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10765/2016, de 27 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. A.M.O.P., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada
resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 16 i 17 de
gener de 2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1
d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 7.2.2017.
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 de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 13.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets que a continuació es relacionen i que estan
recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data 14.09.16 a la que es fa
referència en la resolució d’iniciació núm. 10765/2016, de 27 de desembre:
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Portar un gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels
articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR el Sr./la Sra. A.M.O.P., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets,a títol d’autor, el Sr./la
Sra.
A.M.O.P.,
amb
DNI
XXXXXXXXX
i
domicili
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 34.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. K.G.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
131/16 EG (EXP. 14700/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 10287/2016, de 14 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. K.G.C., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili
al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de
l’Hospitalet;
l’esmentada resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 11
i 12 de gener de 2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1
d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 24.03.2017.
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 de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 21.04.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 24.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets que a continuació es relacionen i que estan
recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data 09.05.16 a la que es fa
referència en la resolució d’iniciació núm. 10287/2016, de 14 de desembre:
Portar un gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels
articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR el Sr./la Sra. K.G.C., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la
comissió de la infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat
següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets,a títol d’autor, el Sr./la
Sra.
K.G.C.,
amb
NIE
XXXXXXXXX
i
domicili
al
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 35.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.R.H.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
229/16 EG. (EXP. 14549/2016).
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10286/2016, de 14 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. E.R.H.L., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució va
ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació els dies 29.12.2016 i
3.1.2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre
LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 6.2.2017.
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 de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 13.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets que a continuació es relacionen i que estan
recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data 14.08.16 a la que es fa
referència en la resolució d’iniciació núm. 10286/2016, de 14 de desembre:
Portar un gos considerat potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels
articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR el Sr./la Sra. E.R.H.L., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets,a títol d’autor, el Sr./la
Sra. E.R.H.L., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 36.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.R.V.H. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 500,00.-EUROS. EX.
238/16 EG (EXP. 16761/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
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i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10761/2016, de 27 de desembre, es va iniciar
el present procediment sancionador contra el Sr./la Sra. M.R.V.H., amb NIE
XXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una
infracció greu contra la normativa de tinença de gossos considerats potencialment
perillosos (no disposar de la corresponent llicència municipal).
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’intents infructuosos de notificació
els dies 13 i 16 de gener de 2017, raó per la qual, i als efectes de l’art. 44 de la llei
39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
24.3.2017.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a l’interessat/da que, de no efectuar
al·legacions dins del termini atorgat a l’efecte, 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 atorgat a l’efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució, dictada en data 24.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 28.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 17.06.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm.10761/2016, de 27 de desembre,
d’iniciació del procediment:
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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SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Normes infringides: Article 13.1.b) de la
Llei 50/1999 de 23 de desembre. Proposta de qualificació: GREU, en atenció a que,
segons disposa l’art. 29.4 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre LRJSP i atenent a que es
tracta d’una infracció de caràcter merament de manca de documentació, es
considera proposar a l’òrgan competent per resoldre l’imposició de la sanció en el
seu grau inferior (segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, la
seva qualificació originària seria de molt greu).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. M.R.V.H., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
M.R.V.H., amb NIE XXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, una multa de 500,00.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 37.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. S.C.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EXP.
SA.259/16 EG. (EXP. 16321/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10764/2016, de 27 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. S.C.L., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució
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no va poder ser notificada el dia 4.1.2017, atès que el seu destinatari resultava
desconegut en l’adreça que consta en l’expedient; davant d’això, i als efectes de
l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 6.2.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 13.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 05.09.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010764/2016 de 27 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. S.C.L., amb NIE XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
S.C.L., amb NIE XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 38.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.F.I.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EXP.
SA.249/16, EG. (EXP. 15719/2016)
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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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10390/2016, de 16 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. G.F.I.L., amb passaport d’Hondures
núm. XXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet;
l’esmentada resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 10
i 11 de gener de 2017; davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1
d’octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 7.2.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 13.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 22.09.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 010390/2016 de 16 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
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potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. G.F.I.L., amb passaport d’Hondures núm.
XXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
G.F.I.L., amb passaport d’Hondures núm. XXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, una multa de 150,25.-€ (art.
11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 39.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.M.Z.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300.-EUROS. EXP. SA.
251/16. (EXP. 15726/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10391/2016, de 16 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. J.M.Z.C., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució va ser
objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 27 i 29 de desembre de 2016;
davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre LPACAP, es
va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 6.2.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
03.04.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 21.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 17.08.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 10391/2016, de 16 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. J.M.Z.C., amb NIE XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
J.M.Z.C., amb NIE XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 40.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.G.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25.-EUROS. EX.
247/16 EG (EXP. 15709/2016).
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
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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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10389/2016, de 16 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. R.G.C., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada resolució
va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 3 i 9 de gener de 2017;
davant d’això, i als efectes de l’art. 44 de la llei 39/2015 d’1 d’octubre LPACAP, es
va notificar mitjançant publicació al BOE del dia 7.2.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.03.2017
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 13.04.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 10.10.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 10389/2016, de 16 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. R.G.C., amb DNI XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
R.G.C., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, una multa de 150,25.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 41.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.B.Q. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300,50.-EUROS. EXP. SA.
169/16. (EXP. 16272/2016)
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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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. 10724/2016, de 23 de desembre, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr./la Sra. A.B.Q., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; l’esmentada
resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies 4 i 10.1.2017;
davant d’això, i als efectes de l’art. 44, pàrr. 1r de la llei 39/2015 d’1 d’octubre
LPACAP, es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 6.2.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
30.03.2017.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 10.04.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
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previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de data 19.05.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 10724/2016, de 23 de desembre,
d’iniciació del procediment:
Portar dos gossos potencialment perillosos sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d’autor el Sr./la Sra. A.B.Q., amb DNI XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr./la Sra.
A.B.Q., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, una multa de 300,50.-€ (150,25.- euros per gos), (art. 11.1 de la llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 42.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 19 D’ABRIL AL 16 DE MAIG DE 2017 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS
DEL 3208 AL 3962.
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
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comprenen del núm. 3208 de data 19 d’abril al núm. 3962 de data 16 de maig de
2017.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 43.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 15, 16, 17 I 18 DEL 25 D’ABRIL
DE 2017 I DEL 2, 9 I 16 DE MAIG DE 2017, 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 15, 16, 17, i 18 de 25 d’abril i 2, 9 i
16 de maig de 2017, respectivament.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PUNT 44.PETICIÓ DE PARAULA DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE
L’UGT DE L’HOSPITALET, EN RELACIÓ A LES MILLORES QUE ES PODRIEN
IMPLEMENTAR EN EL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DE
L’HOSPITALET.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per la Delegació Territorial de l’UGT de
l'Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, en aquest cas i abans de donar la paraula al Sr. B, en nom de la UGT, i tal i
com hem comentat a la Junta de Portaveus, farem aquesta primera intervenció,
però en el punt següent hi ha una moció conjunta en la mateixa línia que entenem o
de la mateixa qüestió que es plantejarà, per tant, farem el debat, ara donarem la
paraula al Sr. B. i després deixarem que part dels grups polítics presentin la moció i

…/…

98

farem llavors la discussió i el posicionament de cadascun dels grups. Sr.
Barrachina, quan vulgui.

SR. B.C. (UGT L’HOSPITALET)
Bé, bona tarda. Nosaltres des de la UGT de l'Hospitalet i tenint en compte que en
l’actualitat hi ha sobre la taula, des del govern de l’Ajuntament, el plec de condicions
i licitació del servei d’atenció domiciliària d’aquesta ciutat, bé, mirant-ho una mica
per sobre i sobretot amb les nostres companyes del SAD, el que estem veient és
que és clarament millorable en alguns aspectes o matisable en alguns aspectes.
Nosaltres el que volem, en tot cas, és garantir el millor funcionament del SAD, del
Servei d’Atenció Domiciliària, pels nostres veïns, els nostres avis, les nostres
persones depenents de la ciutat, i aleshores intentar encabir dintre d’aquest model,
les millores que siguin possible i que siguin garantistes pels nostres treballadors,
pels nostres usuaris i, al final, per a la millora de la qualitat del servei.
Per tot això, independentment de la moció que es discuteixi i que es pugui aprovar
o no i a on s’arribi, i sense ànim, en cap cas, de fer cap tipus d’esmena a aquests
plecs, el que sí que demanaríem és que un cop es liciti, l’empresa que al final acabi
la licitació, obtenint la licitació, conjuntament amb la part social i conjuntament
també amb l’administració local, es pugui fer un grup de seguiment o una comissió
de seguiment per dur a terme totes aquestes millores que entenem que es poden
produir, no només de cara a aplicar millor o pitjor els matisos que puguin sortir com
a conseqüència de la discussió del possible conveni d’aplicació, sinó aquelles
millores que es puguin dur a terme justament en la consecució de la qualitat del
servei. En principi era això, gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per tant, tal i com hem quedat, passaríem a l’apartat de mocions
dels grups polítics municipals.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 45 presentada pels grups polítics
municipals d’ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i CUP-PA, i amb la moció número 46
presentada pels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES i CUP-PA, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Doncs per a la seva presentació té la paraula el Sr. Christian Giménez.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, en relació a la primera de les dues mocions, acabem de sentir de primera mà el
motiu pel qual presentem de forma conjunta aquesta moció. Volem donar les
gràcies a les delegades de la UGT del servei, de treballadores del Servei d’Atenció
Domiciliària de l’Hospitalet, per posar veu a les seves 200 companyes que cuiden
cada dia dels nostres avis i àvies, i de les nostres veïnes amb més necessitats
especials de mobilitat, per exemple, i d’altres casos d’alta vulnerabilitat social
psicològica i sanitària. Sense treball de cures no hi hauria cap economia possible a
les nostres societats, la vostra feina és molt important i cal destacar que sou dones
la majoria de persones que l’exerciu.
Primer de tot, volem recordar aquí i avui, que aquest servei d’atenció a domicili està
dins de la cartera municipal de serveis, com a prestació garantida. És per això que
exigim a l’equip de Govern una especial cura amb la responsabilitat que té sobre les
condicions laborals de la plantilla que porta a terme aquest servei municipal, cabdal,
a més a més, per la seva funció social amb les persones més vulnerables de la
ciutat i també sobre la garantia d’obtenir la millor qualitat del servei davant els
usuaris i usuàries del mateix.
Abans de destacar els acords de la moció presentada conjuntament, volem aturarnos uns minuts per tractar el grau de responsabilitat que té aquest Ajuntament, al
nostre entendre, amb les treballadores que ofereixen un servei municipal, tot i que
estiguin contractades per altres empreses. Perquè, no només els plecs condicionen
la qualitat del servei i de les condicions de les treballadores, també ho fa la no
voluntat d’establir cap contacte o acompanyament a les treballadores del Servei
d’Atenció Domiciliària, per part d’aquest ajuntament.
Al voltant d’aquesta afirmació, existeixen un parell d’assumptes que a més a més
de greus, són bastant simbòlics de la no cura de l’administració local amb aquest
servei i amb les seves treballadores. Per exemple la decisió de l’Ajuntament d’oferir
llibertat d’horaris als usuaris i usuàries, que sona molt bé això de llibertat d’horaris,
aquesta decissió té unes conseqüències directes i negatives, suposa, per exemple,
que per cobrir una franja d’horaris que tothom vol, que és la franja entre les 10 i les
12 hores del matí, es contracta amb jornades reduïdes amb el conseqüent sou
precari i plena disponibilitat horària, per adaptar-se a la variabilitat del servei. La
conseqüència més greu són treballadores familiars que han de recórrer als serveis
socials, als propis serveis socials, perquè no arriben a final de mes. Una lògica
perversa tenint en compte, a més a més, la moció aprovada per aquesta plenari,
que defensa el treball actiu de l’Ajuntament perquè el sou mínim de tot el personal
extern que ofereix serveis municipals, sigui de com a mínim 1.000 euros.
Un altre punt, on l’Ajuntament té capacitat d’incidència més enllà dels plecs, seria
per exemple en implicar-se en donar solució a una problemàtica comuna, les
treballadores familiars del SAD, del Servei d’Atenció Domiciliària, que treballen tot el
dia de domicili en domicili i al carrer, no tenen accés als lavabos de referència, a
cap lavabo de referència, on anar quan així ho necessitin. Lluny de ser una qüestió
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menor, afecta directament al seu dia a dia, més encara quan existeix la possibilitat
per part d’aquest Consistori, d’oferir-les un mapa de lavabos públics de referència,
perquè puguin ser utilitzats per elles durant les seves jornades laborals. També
caldria destacar el grau d’estrès i cansament físic que comporta aquesta feina, quan
els temps es calculen amb nivell tal d’exigència i amb penalitzacions per les pròpies
treballadores.
Recordat tot això, ens centrarem ara en els acords que presenta aquesta moció. En
primer lloc, vetllar pel compliment del quart Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció
Domiciliària corregint, si s’escau, els possibles desajustos als plecs de condicions
del concurs d’adjudicació d’aquest servei a l’Hospitalet, per tal de garantir el marc
legal laboral de les treballadores familiars que presten aquest servei municipal i
complir amb el compromís expressat per part de l’Ajuntament, d’exigència
d’acompliment dels convenis col·lectius.
En segon lloc, instar al Govern local a la implementació de canvis als plecs de
condicions de la contractació d’aquest servei, actuals o futurs, adreçats a: la inclusió
de la figura de la coordinació de gestió; a dotar d’autonomia a l’equip del SAD
respecte a la gestió dels horaris d’atenció a les persones usuàries, per tal de poder
garantir la millor coordinació entre les necessitats dels usuaris i usuàries, el nombre
de treballadores disponibles i també la conciliació familiar de les mateixes
treballadores. També a incloure dins dels plecs un sistema de control per part de
l’Ajuntament, que generi una coordinació entre les treballadores familiars i els
Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
En tercer lloc, instar al Govern local a la implementació de clàusules socials als
plecs de condicions de la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària, actuals o
futurs, adreçades a la millora de les condicions laborals d’aquestes, garantint així el
compromís expressat per aquest Ajuntament, d’un sou digne per sobre dels 1.000
euros, tenint en compte que les jornades reduïdes i l’organització de la feina dins
del SAD fins ara comportava sous molt precaris. I també per tal de garantir que la
prioritat en l’adjudicació d’un servei adreçat a les persones, no estigui basada
únicament en criteris econòmics i empresarials.
Quart, instar al Govern local a incloure als plecs de condicions d’adjudicació
d’aquest servei, una clàusula amb la qual es determini la ràtio d’usuaris
/treballadores, per tal de garantir la correcta qualitat del servei municipal prestat.
En cinquè lloc, instar al Govern local també a incloure als plecs de condicions del
concurs d’adjudicació d’aquest servei, actuals o futurs, el canvi en el còmput del
temps d’atenció directa als usuaris i usuàries, de tal manera que l’hora d’atenció
facturada per l’empresa i als usuaris de copagament, sigui sencera, 60 minuts, i per
corregir així les disfuncionalitats que es poden derivar de la inclusió dels 10 minuts
de desplaçament, dins de l’hora d’atenció domiciliària, tant per a les treballadores
com per les usuàries.
En sisè lloc, instar al Govern a l’elaboració d’una auditoria de l’últim període de
gestió del SAD. Una gestió que va ser adjudicada per l’Ajuntament a l’empresa
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Suara Cooperativa. Una auditoria per a determinar amb quines condicions laborals,
sou, hores per contracte laboral, nombre de noves contractacions i les seves
particularitats, les condicions de salut laboral de la plantilla, per exemple, s’han
vingut duent a terme en aquest servei.
I setè, elaborar un estudi sobre la viabilitat de la remunicipalització del servei,
adreçat no només a la valoració de l’impacte de la gestió directa d’aquest servei
d’atenció domiciliària des del punt de vista econòmic, sinó també a definir les
millores qualitatives de la creació d’una coordinació integrada, dins de l’equip de
Serveis Socials, de la figura de la treballadora familiar i del Servei d’Atenció
Domiciliària. Gràcies.
Presento la següent també sí. En segon lloc, presentem també la moció en defensa
de l’autonomia local davant els pressupostos generals de l’Estat 2017.
El passat dia 4 d’abril el govern de l’Estat, format només per membres del Partit
Popular, va presentar a les Corts l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat
2017. A més de ser uns pressupostos antisocials, que disten molt de la recuperació
de drets que pretenen vendre per una suposada millora de l’economia, aquest partit
ha decidit posar traves als processos de municipalització dels serveis públics que
volen afrontar diversos ajuntaments.
Un cop més, en continuïtat amb els precedents pressupostos generals, han estat
uns pressupostos d’austeritat, antisocials, que consoliden les retallades i redueixen
els recursos amb els que es compta per garantir els serveis públics fonamentals. En
aquests pressupostos han estat particularment maltractades les comunitats
autònomes i les entitats locals, tant pel que fa al finançament com per les inversions
previstes a nivell territorial.
Donat que ara hi ha diferents processos de municipalització oberts a molts
ajuntaments, la decisió del govern del Partit Popular sembla adreçada a dificultarlos. Es tracta de processos que s’han posat en marxa bàsicament per donar
resposta a la creixent petició popular en aquest sentit i per complir amb una de les
principals funcions dels ajuntaments: garantir l’accés a una sèrie de drets
inalienables de la ciutadania. El Partit Popular ha decidit impedir per dalt el que
s’està assolint per baix, en un clar atemptat, per altra banda, a la democràcia i
l’autonomia local, tot imposant un model de gestió política front a d’altres opcions
democràticament escollides per la ciutadania.
Per tant, no és cap secret que el govern del Partit Popular vol impedir o dificultar els
processos de remunicipalització iniciats per diversos ajuntaments durant els últims
anys. Si al març l’abogacia de l’Estat es personava per primera vegada contra un
Ajuntament per recuperar la gestió pública de l’aigua, com va passar a Valladolid,
ara el govern del Partit Popular ha inclòs aquesta disposició vint-i-setena que vol
posar dificultats a la remunicipalització de serveis externalitzats.
La Disposició Addicional vint-i-setena de l’esborrany dels Pressupostos Generals de
l’Estat recull que les administracions no podran considerar com a empleats públics
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els treballadors dels contractistes de concessions d’obres o de serveis públics, quan
els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si
s’adopta el segrest o intervenció del servei. Fins al moment, el més comú en els
processos de municipalització és que el personal de les empreses contractistes que
venien desenvolupant el servei, passin a l’administració en primer lloc com a
indefinits no fixes i, després dels corresponents procediments d’ingrés, de manera
definitiva.
També inclou aquesta disposició que en els supòsits en què en compliment d’una
sentència o prèvia tramitació d’un procediment que garanteixi els principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, el personal que s’incorpori a societats
mercantils públiques es comptabilitzarà com a personal de nou ingrés en el còmput
de la taxa de reposició. Com bé sabem, la taxa de reposició és la limitació que
tenim els ajuntaments per contractar personal, aquesta limitació ve imposada des
de fa gairebé deu anys, des de l’inici de la mal anomenada crisi, i marca un nombre
concret i exacte de treballadors i treballadores que poden contractar les
administracions.
L’entrada en vigor d’aquesta disposició implicaria que gairebé cap procés de
municipalització de certa envergadura, amb un volum de treballadors i treballadores
considerable, es pogués donar. Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. En contra del punt 45 i a favor del punt 46.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. De la moció de la defensa de l’autonomia local a favor. Y la moción sobre
el Servicio Municipal de Atención Domiciliaria comentaré brevemente.
En primer lugar, agradecer el tono al Sr. Barrachina, de sus palabras, y comentar
que esta moción, lamentablemente, tenemos que votarla en contra, por no poder
entrar en el contenido explícito de dicha moción. Como se les ha comentado,
presentar esta moción en este Pleno resulta doblemente inoportuna. Por un lado, el
Pleno considero que no es el órgano en el que intentar modificar o perfilar unas
características de pliegos técnicos, sino que la Ley y el procedimiento administrativo
permite y tiene sus plazos para presentar alegaciones y hacer cualquier tipo de
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petición, sugerencia o cambio. Por otro lado, como se les ha comunicado ya
anteriormente, este contrato está en proceso de adjudicación, con lo cual abrir el
debate en torno a este servicio, en este momento, lo que genera es inseguridad
jurídica de todo el procedimiento, tuvo su plazo de alegaciones, fue un momento
clave para presentar ahí sus posibles enmiendas y no se hizo, y ahora mismo, si lo
presentan el mes que viene, de cara a los futuros contratos, es fantástico poder
abrir este debate, y si lo presentan ahora mismo, lo que crea es eso, un vacío y una
inseguridad jurídica, por lo cual no podemos permitir poner todo el procedimiento en
peligro. Gracias.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En el tema del...

SRA. ALCALDESSA
Pel posicionament de la número 45, no, de la número 46, perquè vostè està adherit
a la primera, bé, o presenta la número 45, la de l’autonomia local.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, per posicionar-nos per la moció número 46, perquè a la número 45 som
persones signants i si un cas ja farem l’explicació després quan s’obri el torn de
paraules una nova vegada.
Sobre la número 46, doncs manifestar que novament no hi ha dia que el Partit
Popular prengui decisions contra aquella administració més propera a la ciutadania,
com són els municipis. Ho veiem quan es va aprovar la LRSAL, quan els
ajuntaments no poden gastar el superàvit en inversions socials o quan hi ha encara
una manca d’una Llei de finançament local. Com bé deia el portaveu de la CUP,
tenim uns pressupostos del govern del Partit Popular antisocials i antimunicipalistes,
i això amb un objectiu molt clar del govern del Partit Popular, que és reduir les
accions dels municipis en unes agències únicament administratives i afavorir les
privatitzacions. Per tant, votarem a favor d’aquesta moció.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias Alcaldesa. Respecto a la moción número 45, en primer lugar agradecer al
Sr. Barrachina, a los miembros del SAD y de la UGT, pues su presencia aquí y traer
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a este Pleno un tema laboral que para nosotros sí que es importante, que es el del
Servei d’Atenció Domiciliària, que conozco muy de cerca y sé lo dura que es esta
profesión, lo duras que son las condiciones muchas veces, lo escasamente
pagadas que puede que estén otras, y que es un servicio dado por trabajadoras
mayoritariamente vocacionales, porque se ha de tener una vocación también
especial para ofrecer este servicio con calidad a los usuarios, un trabajo muy duro.
Dicho esto, es cierto que nosotros sobre cuestiones laborales no solemos entrar en
este Pleno. No obstante, dado esta moción que plantea unas cosas obvias, que es
el cumplimiento del convenio colectivo y, por tanto, nosotros sí que apoyaremos el
punto…bueno, nos abstendremos del tres, cuatro, cinco, seis y siete, y apoyaremos
el resto de puntos. Creemos que, en definitiva, el cumplimiento del convenio
colectivo resume lo demás, no queremos entrar como también se ha dicho antes,
en lo que son las condiciones de un proceso de concurso abierto y en el que no se
pueden modificar actualmente las condiciones, pero sí se debe siempre exigir que
se cumplan las condiciones laborales y eso es para cualquier proceso abierto y
para cualquier empresa. Por tanto, vamos a apoyar estos puntos.
Nos abstenemos en lo de la auditoría, porque pensamos que no es a toro pasado,
sino durante el ejercicio de la actividad cuando el Ayuntamiento debe ejercer el
control periódico, del control de las empresas que le están prestado el servicio, de
que todos esos trabajadores que están prestando servicio a los usuarios, mandados
por el Ayuntamiento, pues estén dados de alta, que las empresas cumplan con la
normativa laboral y con los convenios colectivos. Ya si entramos en este tema y ya
está fuera de la moción, también hablaríamos de otros aspectos como el copago,
pero bueno, creo que esto será para…este no es el debate ahora.
Respecto a la moción 46, primero es que al final no es el Partido Popular, al final es
el Estado y es el Estado quien tiene que garantizar una estabilidad presupuestaria y
garantizarla en el conjunto de las administraciones, les guste o no les guste, pero el
Estado es el que tiene que garantizar la viabilidad de todas las administraciones y
que estas sean financieramente sostenibles. Yo sé que para algunos grupos esto
de que una administración sea financieramente sostenible, pues les da
exactamente igual, total se suben los impuestos, los pagamos todos y tiramos
adelante, porque el dinero es de todos ¿no? o no es de nadie, mejor dicho. Pero no,
el Estado y en este caso el Partido Popular es el que tiene la responsabilidad, tiene
que velar para que tengamos una administración financieramente sostenible.
La reforma de la administración pública, que sí que la ha llevado a cabo el Partido
Popular, lo que ha servido es para acabar con el déficit de los ayuntamientos, con
un déficit de los ayuntamientos y se pretende acabar con un déficit de todas las
administraciones públicas, porque sí, han sido los ayuntamientos los que más
esfuerzos han hecho. Se ha atendido a facturas, infinidad de facturas de
proveedores, que en su gran mayoría eran PIMES y autónomos.
Una reforma que si algo ha conseguido es reducir drásticamente los chiringuitos,
los chiringuitos en forma de empresas municipales, las cuales en muchos casos,
lejos de ofrecer los mejores servicios posibles a sus ciudadanos, eran meramente
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plataforma para ocultar deuda pública o incrementar plantillas de trabajadores sin
control alguno y eso al parecer es a lo que se quiere volver. Por tanto, entenderán
que tengamos muchas dudas sobre las bondades indiscriminadas de la
remunicipalización, cuando ésta obedece mayoritariamente a criterios no
económicos, sino políticos.
El presupuesto del 2017 contempla ya también la creación de 250.000 puestos de
trabajo públicos en los próximos tres años, contempla un crecimiento de las
administraciones, pero lo que no va a dejar es una política de crecimiento público
indiscriminado, que al final lo que genera es déficit público y lo que genera al final
es gasto sin control.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias Sra. Alcaldesa. Moción número 45, votaremos a favor de los
puntos 1, 2, 6, 7 y 8, y nos abstendremos en el tercero, cuarto y quinto. En la
moción en defensa de la autonomía local ante los presupuestos generales del
Estado de 2017, la 46, cedo la palabra a mi compañero Rainaldo Ruiz.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias, Presidenta. En relación a la moción 46 en defensa de la autonomía
local ante los presupuestos generales del Estado de 2017, comentar que la moción
gira alrededor de la disposición adicional 27 de los presupuestos generales del
Estado, que ya se ha comentado. Permítanme que niegue la mayor, la disposición
adicional 27 no restringe la autonomía de las entidades locales y menos de algo
que no existe, su soberanía.
Esta moción que ustedes han presentado, en los puntos primero y segundo de la
parte resolutiva, no pretende defender los derechos de los trabajadores como un
modelo concreto de gestión directa de los servicios públicos, por parte de la
administración pública. Las entidades locales no han tenido nunca competencias en
la forma de incorporar a las personas en el ámbito de la organización, en calidad de
funcionarios o personal laboral. Este aspecto ha estado siempre regulado por Ley,
hoy, entre otras, por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Esto es lo que regula la disposición adicional 27, la definición de empleado público
y deja al margen de tal consideración a los trabajadores de las empresas
contratistas objeto de concesión de servicios públicos. Por lo tanto, no es cierto que
se impida lo que ustedes, de forma generalizada, denominan remunicipalización. Es
revelador que ustedes pongan el acento permanentemente en la
remunicipalización, en lugar de velar en primera instancia por el mantenimiento de
los puestos de trabajo y condiciones económicas y laborales de los trabajadores de
las empresas contratistas o quienes lo sustituyan en la prestación del servicio
público.
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Esa fijación por la remunicipalización, que es su modelo de prestación de servicios,
se convierte en una defensa numantina de su posicionamiento político, con
independencia de la viabilidad económica o mayor eficacia o calidad de los
servicios y anteponiéndolo a los propios intereses de los trabajadores. Y cuando
decimos que los anteponen, que anteponen este posicionamiento político a los
intereses de los trabajadores, nos referimos a un doble agravio.
Primero, por un lado las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas
contratistas que pudieran ingresar en la administración pública, empeora, es decir,
ocurre lo que ustedes tanto critican en el modelo laboral actual, la precariedad. Los
trabajadores se incorporarían en condición de personal indefinido no fijo, es decir,
tendrían que hacer las oportunas pruebas para acceder a su puesto de trabajo
como fijos, con publicidad y concurrencia, en la que han de primar los criterios de
mérito y capacidad, y que supongo que ustedes defenderían, como en todo proceso
de selección abierto, a todos los ciudadanos, que se respetaran los principios
constitucionales de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad.
Y segundo, por otro lado abundando en el efecto negativo de la remunicipalización,
los funcionarios y el personal laboral de la administración que los acoge, que por las
mismas funciones perciben mayoritariamente un salario inferior a los nuevos
trabajadores incorporados, que normalmente disfrutan de las condiciones
económicas y laborales amparadas por convenios colectivos sectoriales. Pero
supongo que eso a ustedes les dará igual, anteponen su modelo universal de
prestación de servicios por parte de esas administraciones, a la real defensa de los
derechos de los trabajadores.
A quien se acerque a la legislación comunitaria sin sectarismos, no se le puede
escapar que los modelos recogidos en las directivas 23, 24 y 25 de 2014, se
apuesta por un modelo de cooperación público-privada al considerar que es la que
puede favorecer una mejor consolidación de los modelos y de los estándares
sociales asociados al mismo. La finalidad no es otra que garantizar, a través de las
diferentes formas de cooperación público-privada, la financiación, construcción,
renovación, gestión o mantenimiento de una infraestructura o prestación de un
servicio. Pero no se puede hacer demagogia, las directivas citadas en modo alguno
imponen la gestión indirecta, a través de la concesión de obra o servicio público, la
prestación directa es una decisión que pueden adoptar las administraciones
competentes.
En cualquier caso, si lo que les preocupa sinceramente es la defensa de los
derechos de los trabajadores, conjugando la misma con la defensa de la autonomía
local, basta remitirse en el marco del últimamente tan denostado Derecho Europeo,
al modelo de protección de los derechos de los trabajadores en relación con las
empresas contratistas, es decir, a la directiva 2001/2003 del Consejo de Europa,
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en los
supuestos de subrogación de empresas. En relación a la citada directiva, el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha dictado diversas sentencias que abundan en
una interpretación favorable a los intereses de los trabajadores de las empresas
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contratistas que son objeto de subrogación, incluido el supuesto de que quien se
subroga sea una entidad pública. Esta interpretación vía sentencia es de obligada
aplicación por los Estados miembros y puede ser un límite a la interpretación que
puede hacerse a lo dispuesto en la disposición adicional 27.
En cualquier caso, no se confundan ustedes, ni pretendan confundir a los
ciudadanos, las limitaciones a la autonomía de la entidades locales derivan de la
nefasta Ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, es
decir, de la LRSAL, y de las restricciones a la contratación de nuevo personal o en
su caso los límites a la tasa de regularización de efectivos al servicio de la
administración, no de la disposición adicional 27, que lo que pretende es evitar que,
a través de la remunicipalización, pueda cometerse algún tipo de fraude de Ley.
Casi todos los partidos con representación en el Parlamento español estamos de
acuerdo en que hay que modificar substancialmente la LRSAL, tenemos
mecanismos para hacerlo, pongámoslos en marcha, pero sin ánimo de ofender a
nadie, no hagan demagogia de escaparate, que está muy lejos de los reales
intereses de los trabajadores. Muchas gracias.
Por lo tanto, votaremos en contra de los puntos uno y dos, y a favor del tres y del
cuatro.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, primer de tot farem, evidentment, alguna referència,
alguna resposta, a la petició de paraula de la UGT, del seu representant a nivell de
l'Hospitalet i també, evidentment, doncs per la presentació de les delegades, de les
treballadores del servei del SAD.
Primer de tot, entenem els plantejaments que ens heu traslladat en el document
que va adjunt a la petició de paraula, prenem nota de les vostres consideracions i,
en tot cas, reiterar, tal i com ja el nostre cap de contractació, la setmana passada,
us va manifestar, doncs sabeu que aquesta contractació és troba en plena licitació i
com ja sabeu, doncs un cop es produeixi i reitero en tot cas l’oferiment o compromís
d’aquest cap de contractació, que en tot cas ha sigut reiterat avui i que, en tot cas,
doncs prenem el compromís públicament de, un cop acabi aquesta licitació, de
convocar aquesta comissió i esvair tots els dubtes que calguin al respecte dels
dubtes que plantejàveu.
Dit això, doncs passaré a fer alguna referència a la moció número 45, crec que és, i
que evidentment parla d’aquest mateix servei. Abans de fer alguna referència més
concreta respecte del servei al qual es fa menció, permítanme compartir con los
presentes y las presentes algunas fechas que hacen referencia a la tramitación de
este pliego.
El 28 de febrero fue aprobado por Junta de Gobierno Local, el 2 del tres fue
publicado en el perfil del contratante, el 2 del tres también se publicó en el Boletín
Oficial de las Comunidades Europeas, el 9 del tres se publicó en el Diari Oficial de
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la Generalitat de Catalunya y en el BOE, y el 21 del tres en el BOPB, y finalmente,
el 24 de abril se abrieron las plicas. Dicho todo esto, ya ni siquiera en forma de
alegaciones, pero es que lo que constatamos es que ninguno de los grupos que hoy
presenta la moción hicieron ninguna alegación, pero tampoco ningún comentario
relativo a la moción que hoy traen.
En tot cas, respecte del servei, traslladar, com també s’ha dit, que és un servei
bàsic de la cartera de serveis socials i que la titularitat, competència i responsabilitat
d’aquest servei és municipal. I permetin-me compartir que a diferència d’altres
ajuntaments, en el nostre ens reservem la direcció tècnica del servei, fet que
garanteix una millor prestació envers la ciutadania. I, en tot cas, doncs permetin-me
també fer referència als gairebé 2.500 casos que tenim ara mateix oberts.
Aquests plecs s’han elaborat en tot moment amb l’objectiu de prestar el millor servei
als seus usuaris i usuàries, posant en el centre a les persones usuàries del mateix.
I, en tot cas, el document ha estat elaborat per les nostres professionals del servei
de dependència que, no ho dubtin, la seva màxima prioritat és poder disposar del
millor servei possible, ja que no oblidem que són elles les que elaboren i fan
seguiment del preceptiu PIA.
Per cert, aprofitar aquesta intervenció per agrair públicament tant l’esforç de les
professionals que presten el servei en el nostre SAD i que avui en tenim una
representació, però també, i també a l’equip de dependència del nostre Ajuntament,
per la immensa tasca que feu, que en fan, i més des que es va implementar el grau
1.
No obstant això, i tot i alguna rellevància a inexactituds que es referencien a la
moció, no entrarem en el fons de la moció, donat que entenem que estant el plec en
aquesta fase de licitació i pràctica adjudicació, no és el més prudent, ni oportú, tal i
com ja els hem manifestat i, per aquests mateixos motius, votarem en contra de la
moció. Gràcies.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció 46, votarem a favor de la moció i
recordar que les entitats locals som l’administració que demostra, any rere any, que
som els que millor gestionem i que ho fem de la manera o de la manera més
eficient possible en aquest context de crisi i jo crec que ens hem guanyat el crèdit
perquè ens puguin suavitzar les condicions per part de l’administració central.
I deixi’m Sr. Martín Hermosín que discrepi amb el que ha comentat, les
administracions locals també som Estat, jo crec que això s’ha de posar a sobre de
la taula, que som els que estalviem diners que malbarata el govern central, jo crec
que això s’ha de posar també de manifest, que ens està demanant un esforç extra
que segurament el govern central utilitza per d’altres temes. I també recordar-li,
perquè ha fet una afirmació, això del creixement de les administracions, d’aquestes
250.000 places, cap és per cap administració local, seran per interins de les
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administracions autonòmiques, perquè puguin ser funcionaris, però no ni per
créixer, ni per cap administració local. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Ara per part dels grups que han fet la proposta, per part de la...no
sé si volen comentar alguna cosa, Sr. Christian.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, un parell de temes en relació a la moció sobre el Servei d’Atenció Domiciliària.
Bé, tal i com ha comentat el representant de la UGT de l'Hospitalet, nosaltres
compartim que la licitació era millorable, que les condicions de la licitació eren
clarament millorables, en relació als drets de les treballadores, però també en
relació a garantir un servei de millor qualitat, un servei de qualitat, que al final és per
això que presentem la moció. També estem absolutament d’acord amb el que
expressaven sobre aquesta comissió de seguiment, aquest obrir una comissió de
seguiment a partir de la licitació, a partir de la resolució de la licitació i, per tant, per
anar podent introduir o aplicant millores dins de les pròpies condicions que estan
contingudes dins de la licitació o dins del projecte que s’acabi licitant.
Bé, està claríssim que ningú ha presentat, ha quedat claríssim, i aquí assumim
cadascuna les seves responsabilitats, que ningú ha presentat al·legacions, ni
recurs. La moció, la moció que presentem aquest mes de maig, en ple procés de
licitació, no té cap intenció, ho ha explicat també el representant d’UGT de
l'Hospitalet, no té cap intenció de modificar o de suplir qualsevol procés jurídic que
es podria haver iniciat en el seu moment. És una manifestació política amb
intencions concretes i a més va ser modificada per..., bé, perquè a comissions
informatives, tal i com ens va recomanar Secretaria del Ple, es va incloure en
aquells acords en els quals se’ns demanava que no es podia parlar dels plecs
actuals, perquè estaven en moment de licitació, es va incloure el concepte futurs,
perquè quedés clar que no hi havia intenció de suplir cap procés d’al·legació
jurídica sobre el procés actual, sinó d’introduir elements que millorin qualsevol dels
processos futurs de licitació sobre aquest servei.
Inseguretat jurídica no entenem que vol dir inseguretat jurídica, això és una
manifestació política, s’han inclòs els conceptes que se’ns van recomanar perquè
es parli sobretot de la licitació a futur, de les properes licitacions del servei el proper
cop, sobretot en els punts segon, tercer, quart i cinquè, i no entenem per què es
parla d’inseguretat jurídica quan s’han inclòs aquestes consideracions. Bé, res més.
Bé, sobre la següent, aprofito, i sobre la següent simplement un parell de
consideracions. Les administracions financerament més sostenibles són
precisament els ajuntaments, això ho tenim ben clar els que fem municipalisme,
sabem que els municipis són financerament molt més sostenibles que l’Estat.
Llavors, que ens vinguin a explicar des de l’Estat que és sostenibilitat financera,
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sona bastant ridícul, creiem que tot això no va de sostenibilitat econòmica, ni
financera, va d’un nou atac a l’autonomia de les administracions locals, un més, un
atac més, que se suma a l’aprovació i implementació de la LRSAL, tal i com es
comentava abans, que actualment escanya, des de fa bastant anys, a totes les
administracions locals en la seva autonomia. Res més.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, yo primero de todo agradecer a las compañeras del Servicio de Atención
Domiciliaria que están aquí, que nos vinieron a manifestar todas sus inquietudes.
Se ha tachado esta moción de inoportuna y nosotros consideramos que defender
los derechos de los trabajadores y las trabajadoras es siempre oportuna, aquí
estamos para hacer política y hacer posicionamientos y precisamente para evitar
que a futuro se puedan ofrecer estas nuevas carencias que se han vislumbrado en
ese pliego de condiciones y que muy bien nos lo han hecho ver estas compañeras
del Servicio de Atención Domiciliaria. Sabemos además que la atención domiciliaria
es fundamental, ofrecer un buen servicio es fundamental para nuestra ciudad, por
eso nosotros consideramos que este servicio sí que es proclive a ser
municipalizado, o sea, que sea de gestión directa del propio consistorio, del propio
ayuntamiento, porque es la manera de garantizar un mejor servicio y un control más
efectivo sobre el mismo.
Y aquí enlazo con la siguiente moción que nosotros también firmamos, y es que la
municipalización de servicios es fundamental para un buen desarrollo y se ha
demostrado, la mayoría de los ayuntamientos del cambio lo están demostrando,
tanto en Madrid, como en Barcelona, como en otros ayuntamientos que también
están haciendo municipalización, con una gran gestión. Y quiero poner por ejemplo
el ayuntamiento de Madrid, donde ustedes, los señores del PP, han estado
gobernando muchísimo tiempo y en dos años han conseguido un 32% de reducción
de la deuda, aproximadamente 1.800 millones en 2 años, o sea, eso es gestionar
muy bien, seguramente porque no hay las tramas, ni las corruptelas a las que
ustedes nos tienen bastante acostumbrados. Por lo tanto, la disposición 27 lo que
pretende es evitar justamente una buena gestión de los propios ayuntamientos y un
ahogo de los municipios.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Sí, breument per aclarir-ho. Quan parlava d’inseguretat jurídica és perquè als
acords de la moció que han presentat, no parlen només dels plecs futurs, també
parlen dels presents, dels actuals. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda. Des del Partit Demòcrata donar la benvinguda a la gent dels
sindicats i manifestar una cosa, en la voluntat aquesta de sumar-nos a aquesta
moció està que entenem que les relacions laborals són un fet transcendental en
qualsevol contracte públic que faci l’ajuntament amb qualsevol empresa de serveis
i, per tant, moltes vegades i aquest era l’esperit de la moció en molta part de sumars’hi del Partit Demòcrata, doncs en això, en què moltes vegades el fet únic i
exclusiu de posar aquella línia de dir, ens remetem al compliment del conveni
col·lectiu, és una cosa que queda a vegades molt genèrica i hem de tenir sempre
en compte quines són les particularitats de cada servei i el tipus de servei que es
dóna per part de les persones i especificar-ho el màxim possible. I el per què,
precisament perquè moltes vegades sabem que certs tipus de serveis com del que
estàvem parlant, doncs poden donar amb el temps, diferents connotacions de
variabilitat respecte del que a vegades diu estrictament el conveni col·lectiu, perquè
les relacions laborals són canviants i moltes vegades, des que es firma un conveni
col·lectiu fins que van passant les coses, doncs van sortint situacions que no és que
modifiquin el conveni, però sí clarifiquen quina és l’aplicació de certs articles i, per
tant, sempre creiem que això s’ha de tenir en compte, no en aquest contracte, sinó
en qualsevol contracte que es faci amb aquestes posicions.
Respecte del tema de la remunicipalització, jo sempre dic el mateix, hi hauran grups
polítics que estan a favor, hi ha d’altres que estaran en contra, però el que no es pot
és obviar que el Partit Popular el que no pot permetre és que es pugui arribar a
estudiar una cosa o una altra. Nosaltres som uns ferms defensors que s’estudiïn
aquests estudis de remunicipalització, però alhora per tenir-los a sobre de la taula
per poder comparar una cosa amb l’altra.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, per manifestar la moció número 45, que som un dels grups signants d’aquesta
moció conjunta, i bàsicament manifestar que el Servei d’Atenció Domiciliària és un
dels serveis més importants que ofereix aquest Ajuntament, un conjunt de serveis
dirigits a persones que per raó d’edat, dependència o discapacitat, tenen limitada la
seva autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida quotidiana i que
requereixen suport puntual o permanent. I un bon servei que ha d’oferir el nostre
Ajuntament, va lligat també a què els treballadors i les treballadores han de tenir
unes condicions laborables dignes i hem vist durant aquests últims anys, doncs que
ha hagut una precarització de les condicions laborals i el seu empitjorament.
En aquest sentit, és veritat que el plec de condicions està en marxa, el nostre grup,
doncs lamenta que no s’hagin introduït les propostes que avui manifestaven els
sindicats i tampoc s’hagin introduït aquells aspectes aprovats pel propi Ple de
l’Ajuntament de l'Hospitalet, com per exemple la introducció de les clàusules
socials, així com també aquest Ple de l’Ajuntament de l'Hospitalet va aprovar una
moció en la qual cap treballador del propi Ajuntament o de qualsevol empresa que
treballi per a l’Ajuntament, cobri menys de 1.000 euros mensuals. Per tant, des del

…/…

112

nostre grup municipal, esperem que aquesta taula de treball que es farà entre el
Consistori i els sindicats, serveixi per corregir aquestes deficiències i també, doncs
que es vetlli pel compliment i la millora de les condicions laborals de les
treballadores.
I respecte a la moció que presentava Iniciativa, únicament manifestar al portaveu
del Partit Popular que el deute públic, que és més d’un milió...

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Me doy por enterado. A modo de aclaración, en cuanto a la deuda del Ayuntamiento
de Madrid, lo que está haciendo la Sra. Carmena es aplicar lo que le había dejado
la Sra. Ana Botella, básicamente porque lo único que ha tenido esa señora son
ocurrencias y seguramente habrá ahorrado mucho mandando a los padres a limpiar
las aulas, como dijo en su momento. Pero lo único que quería dejarle claro es que
los ayuntamientos, como usted dice, del cambio, fueron los que privatizaron todos
los servicios, todos los servicios, precisamente porque se hacía insostenible, se
hacía insostenible de manera pública, y ahora pretenden, simplemente por un
hecho político y no económico, remunicipalizarlos. Y nosotros no estamos en contra
de la remunicipalización, lo que estamos en contra es como hecho político y
ideológico, y de eso sí que estamos en contra, porque no obedece a ningún criterio
ni de servicio, ni económico, e ir sin mirar, primero por el servicio a los ciudadanos y
por el bolsillo de los ciudadanos, es por lo que nos parece demagógico. Por eso no
aprobamos, ni vamos a apoyar nunca la remunicipalización de todos los servicios
porque sí y de manera indiscriminada.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap intervenció més, quedaria aprovat el punt...de la moció
número 45, si no he comptat malament, el punt número 1, 2, 8 i 9, quedaria rebutjat
el 3, 4, 5, 6 i 7, i quedaria aprovada la moció 46, d’acord? Passaríem ja a les
mocions individuals.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 45 i 46; adoptant-se els
següents acords:
ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i CUP-PA
MOCIÓ 45.- PER GARANTIR LA QUALITAT DEL SERVEI MUNICIPAL
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA A L’HOSPITALET I ELS DRETS LABORALS DE
LES SEVES TREBALLADORES.
Atès que el Servei d'Atenció Domiciliària és un servei bàsic de competència
municipal, que forma part de la Cartera de Serveis Socials, com a prestació
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garantida.
Atès que el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat
d'accions, serveis i tècniques d'intervenció professional, consistents en l’atenció
personal, domèstica, de suport psicosocial i familiar i relacions amb l'entorn.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet reconeix a la seva presentació pública del
SAD que totes les intervencions del personal professional hauran d'estar
realitzades, programades, supervisades i avaluades per personal professional
qualificat.
Atès que aquest servei (SAD) està adreçat a la correcta atenció de les persones
més vulnerables del nostre municipi, podent sol·licitar aquest servei les persones en
situació de dependència amb grau i nivell que contempla la implementació de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en Situació de Dependència (BOE 299, 15/12/2006). Podent-lo sol·licitar
també les persones i/o unitats de convivència amb manca d’autonomia personal,
que es troben per motius físics, psíquics o socials, amb greus dificultats per poder
realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. És a dir, aquest servei està
destinant principalment, a les persones que viuen soles i no tenen suport social i/o
familiar, per atendre les seves necessitats bàsiques o que viuen amb altres
persones que no poden atendre aquestes necessitats.
Atès que la finalitat d’aquest Servei d’Atenció Domiciliària és millorar el benestar de
les veïnes ateses i el del seu entorn més proper, cobrint les seves necessitats
bàsiques per a la vida quotidiana.
Atès que el Servei d’Atenció Domiciliaria, dins de la cartera de serveis d’aquest
Ajuntament, es fonamenta legalment en la Llei 39/2006 de 14 de desembre de
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència i en la llei 12/2007 de Serveis Socials.
Atès que al llarg dels últims anys, aquest servei ha passat de ser de gestió directa
(dut a terme per treballadores municipals), a ser un servei externalitzat mitjançant
contractació pública i desenvolupat per empreses privades.
Atès que aquesta gestió externalitzada del Servei d’Atenció Domiciliària ha suposat
el distanciament de les treballadores familiars dels equips municipals d’Atenció
Primària de Serveis Socials de l’Ajuntament, amb la conseqüent descoordinació i
manca de comunicació entre professionals que atenen als mateixos usuaris i
usuàries, dins d’un servei municipal.
Atès que existeix una exigència de formació a les treballadores familiars, però que
durant els últims anys, la professió, forçadament feminitzada, amb una immensa
majoria de dones a la plantilla, ha patit la precarització constant de les seves
condicions laborals.
Atès que actualment a la plantilla que dóna servei d’Atenció Domiciliària a
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l’Hospitalet, hi ha 227 treballadores i es dóna servei a més de mil usuaris/es al
municipi (1.350 durant el mes de març de 2017). Tot i que aquesta xifra varia
constantement segons la realitat de les veïnes i veïns de l’Hospitalet i la seva
demanda.
Atès que aquest servei municipal s’ofereix amb la fórmula del co-pagament, fixant el
preu públic un import de mercat (l’any 2017) de 20,56€, licitant-se el mateix servei
amb un import per sota d’aquest preu: 18,06€ (IVA exclòs), però bonificant
l’Ajuntament fins al 35% del total d’aquest import, per a les rendes més altes (5
vegades o més d’IRSC).
Atès que a 2 de març de l’any 2017, el perfil del contractant del Servei de
Contractació Pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet ha publicat els plecs tècnics i
administratius del nou concurs d’adjudicació del SAD, per a un període de 24
mesos (prorrogable 2 anys més), amb el número d’expedient AS-076/2016 i per un
valor estimat del contracte de 28.615.956,58 euros desglossats en:
a)Període contractual (24 mesos): 11.923.315,24 euros (5.961.657,62 euros
anuals)
b) Pròrrogues previstes (24 mesos): 11.923.315,24 euros
c) Modificacions previstes: 4.769.326,10 euros (màxim 20% del pressupost
total):
- 2.384.663,05 euros, que és l’import màxim per a modificacions al llarg del
període contractual inicial.
- 2.384.663,05 euros, que és l’import màxim per a modificacions al llarg de
les eventuals pròrrogues.
Atès que el contingut dels plecs de condicions de l’esmentat concurs públic afecta
directament a la qualitat del servei, crea el marc de relacions entre persones
usuàries i treballadores familiars i determina les dinàmiques de treball, podent
arribar fins i tot a condicionar i prioritzar qüestions com el temps d’atenció i el càlcul
econòmic de les mateixes, per sobre de la filosofia d’acompanyament i suport físic i
socioemocional, a les persones més vulnerables del municipi.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar la ‘Moció en suport a l’iniciativa
ciutadana per un salari digne anem a mil’ el 31 de maig de 2016, adreçada a
“treballar amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a
licitacions públiques, per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos, per tendir al mínim de 1.000 euros”. En aquest
sentit, es va comprometre a “estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives
que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals,
a adoptar el SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui
compatible amb altres mesures socials”, essent més del 20% dels contractes dins
del SAD d l’Hospitalet, uns 50% per sota d’aquest salari degut a contractacions per
20-25 hores setmanes. Unes noves contractacions de jornades reduïdes que
augmenten a mesura que es van jubilant les treballadores més veteranes del servei.
Atès que als plecs de condicions trobem determinats punts que poden suposar el

…/…

115

deteriorament de la qualitat del servei i de l’atenció, de la que ha de ser una
prestació garantida, dins de la cartera de serveis municipals, i que inclou també
clàusules que poden suposar l’origen de la precarietat laboral del personal extern,
però que presta un servei municipal, com ara:
•

Computar 1 hora de servei davant la facturació de l’empresa concessionària
i els usuaris/es, però especificant que es descomptaran 10 minuts per cada
hora, en concepte de desplaçament, derivant això en un greuge comparatiu
entre les persones usuàries, en funció del seu horari de serveis ja que si es
tracta d’un servei intensiu de 5 hores, només es resten 10 minuts de trasllat
total, mentre si el servei es distribuís en 1 hora diària, es restarien 50 minuts
a les 5 hores assignades setmanalment. Aquest càlcul mig també deixa fora
del còmput de temps necessari dels desplaçaments, la pujada d’escales als
edificis sense ascensor, l’orografia de determinats barris de la ciutat amb
molta pendent o els problemes dels usuaris/es per obrir la porta del seu
propi domicili, per manca de mobilitat o de problemàtiques relatives a
malalties mentals o derivades de l’edat.

•

La lliure elecció d’horari per part dels usuaris/es, com a criteri promogut des
de l’Ajuntament, creant un efecte embut en determinades franges horàries
que dificulten la coordinació i gestió del servei, forçant la contractació
precària de jornades reduïdes per poder complir amb els horaris sol·licitats,
amb la conseqüent precarització del sou de les treballadores. (Un 20-22%
del conjunt de la plantilla, tenen contractes de 20-25 hores setmanals, a
jornada partida i amb plena disponibilitat horària). Tanmateix, això provoca
que l’expectativa generada de la promesa d’un horari concret, per part de
l’Ajuntament i la impossibilitat d’acompliment per part de l’equip, comporta
com a conseqüència el descontent inicial de l’usuari/a, dificultant molt la
gestió del servei i generant múltiples incidències i queixes.

•

No diferenciar les tasques de dos perfils professionals diferents, com són les
auxiliars de la llar i les treballadores d’atenció domiciliària, barrejant tasques
i funcions i creant un marc d’inseguretat laboral, no definint clarament quines
són les tasques de cadascun d’aquests perfils professionals.

•

No especificar en quins casos ha d’assumir l’empresa el cost dels
desplaçaments, com a conseqüència dels serveis d’acompanyament de
l’usuari/a i la forma d’abonament dels mateixos a la treballadora familiar que
assumeix el cas.

•

La manca d’un ràtio treballadora/usuàries per tal de garantir la necessària
qualitat i cobertura adient del Servei d’Atenció Domiciliària.

Atès que els mateixos plecs tècnics i administratius de condicions del concurs,
publicats al març de 2017, no respecten alguns dels mínims marcats al IV Conveni
Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya, com ara:
•

La inclusió de tasques als plecs, fora de l’àmbit professional de les
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Treballadores
d’Atenció
Domiciliària,
com
ara
ensenyar
l’ús
d’electrodomèstics i de dispositius electrònics, cures mèdiques, tallar ungles,
cosir i/o rentar cortines, afaitar... quan el IV Conveni Col·lectiu d’Empreses
d’Atenció Domiciliària només engloba com a tasques pròpies de la professió:
“la Higiene corporal, ajuda psicomotriu, control de alimentació i medicació”.
Aquestes tasques definides i especificades als plecs, obren la porta a
situacions de risc, tant pels usuaris/es, com per a les treballadores, donat
que per exemple no es marca que afaitar només es pot fer amb maquineta
elèctrica i mai manual. O tallar les ungles, sense tenir la certesa que la
persona no sigui diabètica (cosa totalment prohibida) o no definir situacions
on la treballadora familiar hauria de recórrer a personal sanitari, com ara
l’alimentació per sonda nasogàstrica, nasogàstrica parental, etc o fer cures
que requereixin una mínima formació sanitària.
•

La redacció ambigua de la definició de les tasques, dins dels plecs tècnics,
amb l’expressió: “així com d’altres que se’n puguin derivar de les
anteriorment esmentades, dins de la neteja i que no estiguin descrites”,
suposa obrir la porta a qualsevol tasca d’àmbit domèstic, sigui o no sigui
ajustada a l’àmbit professional.

•

L’assignació a l’auxiliar de la llar, en l’article 8.2.1. dels plecs de condicions
tècnics, publicats al perfil del contractant amb data de març 2017, de
funcions com fer llits, cuidar de la roba (rentadores, planxa, estendre) que no
es correspon amb allò que marca el IV Conveni Col·lectiu d’Empreses
d’Atenció Domiciliària, on al punt C “Funcions”, s’especifica que l’auxiliar de
la llar és “la professional encarregada de realitzar la neteja al domicili, ja
siguin neteges habituals o puntuals, sempre sota supervisió dels
professionals que intervenen en el cas”, no sent per tant la seva tasca el fer
llits o ocupar-se de la roba.

•

La contraposició als plecs de condicions de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
quan a la plana 11 hi diu: “l’atenció domiciliària se realitzarà principalment a
partir de les 9 hores”, davant l’article 24 del capítol 6 del conveni del sector
vigent, es diu que: “l’horari del SAD comença a partir de les 7 hores del matí
i els serveis realitzats els caps de setmana hauran de ser rotatoris”.

•

La manca de definició i rols de perfils professionals imprescindibles per al
correcte desenvolupament del servei, als plecs de condicions del concurs
vigent per adjudicar el SAD i que tal i com marca el conveni són:
o
o
o
o
o

Coordinadora tècnica
Coordinadora de gestió
Treballadora familiar
Auxiliar de geriatria
i auxiliar de llar.

Especialment crític pel correcte desenvolupament del SAD, és el no reconeixement
de la figura de la coordinadora de gestió, als esmentats plecs de condicions. Essent
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aquesta persona la que distribueix les franges horàries, gestionant així els horaris
tant de les treballadores com dels usuaris/es i per tant, tenint un rol cabdal dins del
Servei d’Atenció Domiciliària.
Per tots aquest motius, els grups municipals ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU i CUPPoble Actiu de l’Hospitalet de Llobregat presenten al Ple els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat APROVAT l’acord PRIMER amb 14 vots a favor dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz 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 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Vetllar pel compliment del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses
d’Atenció Domiciliària corregint, si s’escau, els possibles desajustos als plecs de
condicions del concurs d’adjudicació del SAD de l’Hospitalet, descrits a la part
expositiva d’aquesta moció, per tal de garantir el marc legal laboral de les
treballadores familiars que presten aquest servei municipal i complir amb el
compromís expressat per part de l’Ajuntament, d’exigència d’acompliment dels
convenis col·lectius.
b) Ha estat APROVAT l’acord SEGON amb 14 vots a favor dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
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Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Instar al Govern local a la implementació de canvis als plecs de
condicions de la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Hospitalet
(actuals o futurs) adreçats a: la inclusió de la figura de la coordinació de gestió;
a dotar d’autonomia a l’equip del SAD respecte a la gestió dels horaris d’atenció
a les persones usuàries, per tal de poder garantir la millor coordinació entre les
necessitats dels usuaris/es, el nombre de treballadores disponibles i també la
conciliació familiar de les mateixes treballadores. També, a incloure dins dels
plecs un sistema de control de presència per part de l’Ajuntament, que generi
una coordinació entre les treballadores familiars i els Serveis Socials de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
c) Ha estat REBUTJAT l’acord 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 7 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; i amb 7 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; 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.- Instar al Govern local a la implementació de clàusules socials als
plecs de condicions de la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària de
l’Hospitalet (actuals o futurs), adreçades a la millora de les condicions laborals
de les treballadores, garantint així el compromís expressat per aquest
Ajuntament, d’un sou digne per sobre dels 1.000 euros, tenint en compte que
les jornades reduïdes i l’organització de la feina dins del SAD fins ara
comportava sous molt precaris. I també per tal de garantir que la prioritat en
l’adjudicació d’un servei adreçat a les persones, no estigui basada únicament en
criteris econòmics i empresarials.
d) Ha estat REBUTJAT l’acord QUART amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
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
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Ramiro; amb 7 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; i amb 7 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; 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 local a incloure als plecs de condicions del concurs
d’adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliària (actuals i futurs) una clàusula
amb la qual es determini la ràtio d’usuaris/es/treballadores, per tal de garantir la
correcta qualitat del servei municipal prestat.
e) Ha estat REBUTJAT l’acord CINQUÈ 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 7 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; i amb 7 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; 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:
CINQUÈ.- Instar al Govern local a incloure als plecs de condicions del concurs
d’adjudicació del Servei d’Atenció Domiciliàri (actuals o futurs), el canvi en el
còmput del temps d’atenció directa als usuaris/es, de tal manera que l’hora
d’atenció facturada per l’empresa i als usuaris de copagament sigui sencera, 60
minuts, i per a corregir així les disfuncionalitats que es poden derivar de la
inclusió dels 10 minuts de desplaçament, dins de l’hora d’atenció domiciliària,
tant per a les treballadores com per als usuaris/es.
f)

Ha estat REBUTJAT l’acord SISÈ 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
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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 amb 3 vots
d’abstenció 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 Govern local a l’elaboració d’una auditoria de l’últim període de
gestió del Servei d’Atenció Domiciliària adjudicat per l’Ajuntament d’Hospitalet a
l’empresa Suara Cooperativa, Sccl, per a determinar amb quines condicions
laborals (sou, hores per contracte laboral, nombre de noves contractacions i les
seves particularitats, les condicions de salut laboral de la plantilla) s’ha vingut
duent a terme aquest servei municipal.
g) Ha estat REBUTJAT l’acord SETÈ 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-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 amb 3 vots
d’abstenció 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.- Elaborar un estudi sobre la viabilitat de la remunicipalització del servei,
adreçat no només a la valoració de l’impacte de la gestió directa d’aquest servei
d’atenció domiciliària, des del punt de vista econòmic, sinó també a definir les
millores qualitatives de la creació d’una coordinació integrada dins de l’equip de
Serveis Socials, de la figura de la treballadora familiar i del SAD.
h) Ha estat APROVAT l’acord VUITÈ amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
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representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
VUITÈ.- Instar al Govern local a posar en valor la professionalitat de les
treballadores familiars, tenint en compte a més a més, el factor i visió de gènere
i la feminització del sector, així com la creació d’una unitat/sistema de
coordinació efectiva entre el SAD i els equips d’atenció primària de Serveis
Socials.
i)

Ha estat APROVAT l’acord NOVÈ amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
NOVÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a La Confederació (Patronal del Tercer
Sector Social de Catalunya), al Consorci Associació Patronal Sanitària i Social
(CAPSS), a l’Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció al Domicili
(ASADE), a la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) i a l’Associació Catalana de
Recursos Assistencials (ACRA) d'una part, i a les organitzacions sindicals FSCCCOO de Catalunya (Federació de Serveis a la Ciutadania FSC-CCOO),
Federació de Serveis Públics (FSP) UGT de Catalunya i a la IAC - CATAC
l’Hospitalet.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que el Servei d'Atenció Domiciliària és un servei bàsic de competència
municipal, que forma part de la Cartera de Serveis Socials, com a prestació
garantida.
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Atès que el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat
d'accions, serveis i tècniques d'intervenció professional, consistents en l’atenció
personal, domèstica, de suport psicosocial i familiar i relacions amb l'entorn.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet reconeix a la seva presentació pública del
SAD que totes les intervencions del personal professional hauran d'estar
realitzades, programades, supervisades i avaluades per personal professional
qualificat.
Atès que aquest servei (SAD) està adreçat a la correcta atenció de les persones
més vulnerables del nostre municipi, podent sol·licitar aquest servei les persones en
situació de dependència amb grau i nivell que contempla la implementació de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en Situació de Dependència (BOE 299, 15/12/2006). Podent-lo sol·licitar
també les persones i/o unitats de convivència amb manca d’autonomia personal,
que es troben per motius físics, psíquics o socials, amb greus dificultats per poder
realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. És a dir, aquest servei està
destinant principalment, a les persones que viuen soles i no tenen suport social i/o
familiar, per atendre les seves necessitats bàsiques o que viuen amb altres
persones que no poden atendre aquestes necessitats.
Atès que la finalitat d’aquest Servei d’Atenció Domiciliària és millorar el benestar de
les veïnes ateses i el del seu entorn més proper, cobrint les seves necessitats
bàsiques per a la vida quotidiana.
Atès que el Servei d’Atenció Domiciliaria, dins de la cartera de serveis d’aquest
Ajuntament, es fonamenta legalment en la Llei 39/2006 de 14 de desembre de
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de
Dependència i en la llei 12/2007 de Serveis Socials.
Atès que al llarg dels últims anys, aquest servei ha passat de ser de gestió directa
(dut a terme per treballadores municipals), a ser un servei externalitzat mitjançant
contractació pública i desenvolupat per empreses privades.
Atès que aquesta gestió externalitzada del Servei d’Atenció Domiciliària ha suposat
el distanciament de les treballadores familiars dels equips municipals d’Atenció
Primària de Serveis Socials de l’Ajuntament, amb la conseqüent descoordinació i
manca de comunicació entre professionals que atenen als mateixos usuaris i
usuàries, dins d’un servei municipal.
Atès que existeix una exigència de formació a les treballadores familiars, però que
durant els últims anys, la professió, forçadament feminitzada, amb una immensa
majoria de dones a la plantilla, ha patit la precarització constant de les seves
condicions laborals.
Atès que actualment a la plantilla que dóna servei d’Atenció Domiciliària a
l’Hospitalet, hi ha 227 treballadores i es dóna servei a més de mil usuaris/es al
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municipi (1.350 durant el mes de març de 2017). Tot i que aquesta xifra varia
constantement segons la realitat de les veïnes i veïns de l’Hospitalet i la seva
demanda.
Atès que aquest servei municipal s’ofereix amb la fórmula del co-pagament, fixant el
preu públic un import de mercat (l’any 2017) de 20,56€, licitant-se el mateix servei
amb un import per sota d’aquest preu: 18,06€ (IVA exclòs), però bonificant
l’Ajuntament fins al 35% del total d’aquest import, per a les rendes més altes (5
vegades o més d’IRSC).
Atès que a 2 de març de l’any 2017, el perfil del contractant del Servei de
Contractació Pública de l’Ajuntament de l’Hospitalet ha publicat els plecs tècnics i
administratius del nou concurs d’adjudicació del SAD, per a un període de 24
mesos (prorrogable 2 anys més), amb el número d’expedient AS-076/2016 i per un
valor estimat del contracte de 28.615.956,58 euros desglossats en:
a)Període contractual (24 mesos): 11.923.315,24 euros (5.961.657,62 euros
anuals)
b) Pròrrogues previstes (24 mesos): 11.923.315,24 euros
c) Modificacions previstes: 4.769.326,10 euros(màxim 20% del pressupost
total):
- 2.384.663,05 euros, que és l’import màxim per a modificacions al llarg del
període contractual inicial.
- 2.384.663,05 euros, que és l’import màxim per a modificacions al llarg de
les eventuals pròrrogues.
Atès que el contingut dels plecs de condicions de l’esmentat concurs públic afecta
directament a la qualitat del servei, crea el marc de relacions entre persones
usuàries i treballadores familiars i determina les dinàmiques de treball, podent
arribar fins i tot a condicionar i prioritzar qüestions com el temps d’atenció i el càlcul
econòmic de les mateixes, per sobre de la filosofia d’acompanyament i suport físic i
socioemocional, a les persones més vulnerables del municipi.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar la ‘Moció en suport a l’iniciativa
ciutadana per un salari digne anem a mil’ el 31 de maig de 2016, adreçada a
“treballar amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a
licitacions públiques, per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos, per tendir al mínim de 1.000 euros”. En aquest
sentit, es va comprometre a “estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives
que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals,
a adoptar el SM de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui
compatible amb altres mesures socials”, essent més del 20% dels contractes dins
del SAD d l’Hospitalet, uns 50% per sota d’aquest salari degut a contractacions per
20-25 hores setmanes. Unes noves contractacions de jornades reduïdes que
augmenten a mesura que es van jubilant les treballadores més veteranes del servei.
Atès que als plecs de condicions trobem determinats punts que poden suposar el
deteriorament de la qualitat del servei i de l’atenció, de la que ha de ser una
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prestació garantida, dins de la cartera de serveis municipals, i que inclou també
clàusules que poden suposar l’origen de la precarietat laboral del personal extern,
però que presta un servei municipal, com ara:
•

Computar 1 hora de servei davant la facturació de l’empresa
concessionària i els usuaris/es, però especificant que es descomptaran
10 minuts per cada hora, en concepte de desplaçament, derivant això en
un greuge comparatiu entre les persones usuàries, en funció del seu
horari de serveis ja que si es tracta d’un servei intensiu de 5 hores,
només es resten 10 minuts de trasllat total, mentre si el servei es
distribuís en 1 hora diària, es restarien 50 minuts a les 5 hores
assignades setmanalment. Aquest càlcul mig també deixa fora del
còmput de temps necessari dels desplaçaments, la pujada d’escales als
edificis sense ascensor, l’orografia de determinats barris de la ciutat amb
molta pendent o els problemes dels usuaris/es per obrir la porta del seu
propi domicili, per manca de mobilitat o de problemàtiques relatives a
malalties mentals o derivades de l’edat.

•

La lliure elecció d’horari per part dels usuaris/es, com a criteri promogut
des de l’Ajuntament, creant un efecte embut en determinades franges
horàries que dificulten la coordinació i gestió del servei, forçant la
contractació precària de jornades reduïdes per poder complir amb els
horaris sol·licitats, amb la conseqüent precarització del sou de les
treballadores. (Un 20-22% del conjunt de la plantilla, tenen contractes de
20-25 hores setmanals, a jornada partida i amb plena disponibilitat
horària). Tanmateix, això provoca que l’expectativa generada de la
promesa d’un horari concret, per part de l’Ajuntament i la impossibilitat
d’acompliment per part de l’equip, comporta com a conseqüència el
descontent inicial de l’usuari/a, dificultant molt la gestió del servei i
generant múltiples incidències i queixes.

•

No diferenciar les tasques de dos perfils professionals diferents, com són
les auxiliars de la llar i les treballadores d’atenció domiciliària, barrejant
tasques i funcions i creant un marc d’inseguretat laboral, no definint
clarament quines són les tasques de cadascun d’aquests perfils
professionals.

•

No especificar en quins casos ha d’assumir l’empresa el cost dels
desplaçaments, com a conseqüència dels serveis d’acompanyament de
l’usuari/a i la forma d’abonament dels mateixos a la treballadora familiar
que assumeix el cas.

•

La manca d’un ràtio treballadora/usuàries per tal de garantir la
necessària qualitat i cobertura adient del Servei d’Atenció Domiciliària.

Atès que els mateixos plecs tècnics i administratius de condicions del concurs,
publicats al març de 2017, no respecten alguns dels mínims marcats al IV Conveni
Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària de Catalunya, com ara:
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•

La inclusió de tasques als plecs, fora de l’àmbit professional de les
Treballadores d’Atenció Domiciliària, com ara ensenyar l’ús
d’electrodomèstics i de dispositius electrònics, cures mèdiques, tallar
ungles, cosir i/o rentar cortines, afaitar... quan el IV Conveni Col·lectiu
d’Empreses d’Atenció Domiciliària només engloba com a tasques
pròpies de la professió: “la Higiene corporal, ajuda psicomotriu, control
de alimentació i medicació”. Aquestes tasques definides i especificades
als plecs, obren la porta a situacions de risc, tant pels usuaris/es, com
per a les treballadores, donat que per exemple no es marca que afaitar
només es pot fer amb maquineta elèctrica i mai manual. O tallar les
ungles, sense tenir la certesa que la persona no sigui diabètica (cosa
totalment prohibida) o no definir situacions on la treballadora familiar
hauria de recórrer a personal sanitari, com ara l’alimentació per sonda
nasogàstrica, nasogàstrica parental, etc o fer cures que requereixin una
mínima formació sanitària.

•

La redacció ambigua de la definició de les tasques, dins dels plecs
tècnics, amb l’expressió: “així com d’altres que se’n puguin derivar de les
anteriorment esmentades, dins de la neteja i que no estiguin descrites”,
suposa obrir la porta a qualsevol tasca d’àmbit domèstic, sigui o no sigui
ajustada a l’àmbit professional.

•

L’assignació a l’auxiliar de la llar, en l’article 8.2.1. dels plecs de
condicions tècnics, publicats al perfil del contractant amb data de març
2017, de funcions com fer llits, cuidar de la roba (rentadores, planxa,
estendre) que no es correspon amb allò que marca el IV Conveni
Col·lectiu d’Empreses d’Atenció Domiciliària, on al punt C “Funcions”,
s’especifica que l’auxiliar de la llar és “la professional encarregada de
realitzar la neteja al domicili, ja siguin neteges habituals o puntuals,
sempre sota supervisió dels professionals que intervenen en el cas”, no
sent per tant la seva tasca el fer llits o ocupar-se de la roba.

•

La contraposició als plecs de condicions de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
quan a la plana 11 hi diu: “l’atenció domiciliària se realitzarà
principalment a partir de les 9 hores”, davant l’article 24 del capítol 6 del
conveni del sector vigent, es diu que: “l’horari del SAD comença a partir
de les 7 hores del matí i els serveis realitzats els caps de setmana
hauran de ser rotatoris”.

•

La manca de definició i rols de perfils professionals imprescindibles per
al correcte desenvolupament del servei, als plecs de condicions del
concurs vigent per adjudicar el SAD i que tal i com marca el conveni són:
o
o
o
o

Coordinadora tècnica
Coordinadora de gestió
Treballadora familiar
Auxiliar de geriatria

…/…

126

o

i auxiliar de llar.

Especialment crític pel correcte desenvolupament del SAD, és el no reconeixement
de la figura de la coordinadora de gestió, als esmentats plecs de condicions. Essent
aquesta persona la que distribueix les franges horàries, gestionant així els horaris
tant de les treballadores com dels usuaris/es i per tant, tenint un rol cabdal dins del
Servei d’Atenció Domiciliària.
Per tots aquest motius, els grups municipals ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU i CUPPoble Actiu de l’Hospitalet de Llobregat presenten al Ple els següents acords:
PRIMER.- Vetllar pel compliment del IV Conveni Col·lectiu d’Empreses d’Atenció
Domiciliària corregint, si s’escau, els possibles desajustos als plecs de condicions
del concurs d’adjudicació del SAD de l’Hospitalet, descrits a la part expositiva
d’aquesta moció, per tal de garantir el marc legal laboral de les treballadores
familiars que presten aquest servei municipal i complir amb el compromís expressat
per part de l’Ajuntament, d’exigència d’acompliment dels convenis col·lectius.
SEGON.- Instar al Govern local a la implementació de canvis als plecs de
condicions de la contractació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Hospitalet
(actuals o futurs) adreçats a: la inclusió de la figura de la coordinació de gestió; a
dotar d’autonomia a l’equip del SAD respecte a la gestió dels horaris d’atenció a les
persones usuàries, per tal de poder garantir la millor coordinació entre les
necessitats dels usuaris/es, el nombre de treballadores disponibles i també la
conciliació familiar de les mateixes treballadores. També, a incloure dins dels plecs
un sistema de control de presència per part de l’Ajuntament, que generi una
coordinació entre les treballadores familiars i els Serveis Socials de l’Ajuntament de
l’Hospitalet.
TERCER.- Instar al Govern local a posar en valor la professionalitat de les
treballadores familiars, tenint en compte a més a més, el factor i visió de gènere i la
feminització del sector, així com la creació d’una unitat/sistema de coordinació
efectiva entre el SAD i els equips d’atenció primària de Serveis Socials.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords a La Confederació (Patronal del Tercer
Sector Social de Catalunya), al Consorci Associació Patronal Sanitària i Social
(CAPSS), a l’Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció al Domicili (ASADE),
a la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) i a l’Associació Catalana de Recursos
Assistencials (ACRA) d'una part, i a les organitzacions sindicals FSC-CCOO de
Catalunya (Federació de Serveis a la Ciutadania FSC-CCOO), Federació de
Serveis Públics (FSP) UGT de Catalunya i a la IAC - CATAC l’Hospitalet.
ICV-EUiA-PIRATES i CUP-PA
MOCIÓ 46.- EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT DE 2017.

DAVANT

ELS
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El passat dia 4 d’abril el govern de l’Estat, format només per membres del PP, va
presentar a les Corts l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2017. A
més de ser uns pressupostos antisocials, que disten molt de la recuperació de
drets que pretenen vendre per una suposada millora de l’economia, aquest partit
ha decidit posar traves als processos de municipalització dels serveis públics que
volen afrontar diversos ajuntaments.
Un cop més, en continuïtat amb els precedents pressupostos generals, han estat
uns pressupostos d’austeritat, antisocials, que consoliden les retallades i redueixen
els recursos amb els que es compta per garantir els serveis públics fonamentals.
En aquests pressupostos han estat particularment maltractades les comunitats
autònomes i les entitats locals, tant pel que fa al finançament com per les
inversions previstes a nivell territorial.
Donat que ara hi ha diferents processos de municipalització oberts a molts
ajuntaments, la decisió del govern del Partit Popular sembla adreçada a dificultarlos. Es tracta de processos que s’han posat en marxa bàsicament per donar
resposta a la creixent petició popular en aquest sentit i per complir amb una de les
principals funcions dels ajuntaments: garantir l’accés a una sèrie de drets
inalienables de la ciutadania. El PP ha decidit impedir per dalt el que s’està assolint
per baix, en un clar atemptat per altra banda a la democràcia i l’autonomia local tot
imposant un model de gestió política front a altres opcions democràticament
elegides per la ciutadania.
Per tant, no és cap secret que el govern del PP vol impedir o dificultar els
processos de remunicipalització iniciats per diversos Ajuntament durant els últims
anys. Si al març l’Abogacia de l’Estat es personava per primera vegada contra un
Ajuntament per recuperar la gestió pública de l’Aigua, com ha passat a Valladolid,
ara el govern del PP ha inclòs aquesta disposició 27 que vol posar dificultats a la
remunicipalització de serveis externalitzats.
La Disposició Addicional 27 de l’esborrany dels PGE recull que les administracions
«no podran considerar com a empleats públics (...) els treballadors dels
contractistes de concessions d’obres o de serveis públics (...) quan els contractes
s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s’adopta el
segrest o intervenció del servei». Fins al moment, el més comú en els processos
de municipalització és que el personal de les empreses contractistes que venia
desenvolupant el servei passi a l’administració en primer lloc com a indefinits no
fixes i, després dels corresponents procediments d’ingrés, de manera definitiva.
També inclou aquesta disposició que en els supòsits en què «en compliment d’una
sentència o prèvia tramitació d’un procediment que garanteixi els principis
constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat», el personal que s’incorpori a societats
mercantils públiques es comptabilitzarà com a personal de nou ingrés en el còmput
de la taxa de reposició. Com bé sabem, la taxa de reposició és la limitació que
tenim els ajuntaments per contractar personal. Aquesta limitació ve imposada des
de fa gairebé deu anys, des de l’inici de la mal anomenada crisi, i marca un nombre
concret i exacte de treballadors i treballadores que poden contractar les
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administracions.
L’entrada en vigor d’aquesta disposició implicaria que gairebé cap procés de
municipalització de certa envergadura, amb un volum de treballadors i
treballadores considerable, es pogués donar.
És evident que el que fa el Partit Popular és un atac amb una clara intencionalitat
política: sabotejar els processos de municipalització ja iniciats, i imposar les
privatitzacions en contra dels interessos i drets de tots i totes.
Amb aquesta mesura, s’utilitza la limitació de contractació de personal per impedir
que els serveis es municipalitzin o passin a gestió directa. Si no hi ha personal per
prestar el servei ni pot contractar-se, no hi ha més remei que tancar el servei o
mantenir la gestió indirecta. El que el govern espanyol disfressa de mesura en
matèria de personal és una intromissió inconstitucional en l’autonomia local, furtant
als ajuntaments la capacitat de triar la modalitat de gestió dels serveis públics
d’entre les diverses de legalment possibles.
Atès que aquesta imposició de la gestió indirecta i la privatització es fa en contra
dels drets de la ciutadania en general i les persones usuàries del servei en
particular, i en contra dels principis constitucionals de democratització i els rectors
de la política social, el quals es veuen més garantits i potenciats amb la gestió
directa dels serveis públics.
Atès que la gestió indirecta és més cara i menys eficaç que la gestió directa, com
ha reconegut fins i tot el Tribunal de Comptes al seu informe de 2011. I atès que
cal no oblidar que la contractació pública en general, la gestió indirecta de serveis i
la privatització ha estat l’espai menys democràtic i menys transparent, on s’han
desenvolupat la gran majoria o la gairebé totalitat dels grans casos de corrupció i
espoli del sector públic perpetrats per una minoria contra la ciutadania de tot el
país.
Atès que no hi ha justificació vàlida per aquesta mesura del govern de l’Estat als
pressupostos i atès que es tracta d’un acte d’imposició ideològica inconstitucional
que vulnera l’autonomia local, els principis de bona administració i les garanties
dels serveis públics, i que va en contra dels drets i interessos de la majoria.
Atès que, després de més de deu anys de crisi, els ajuntaments han estat les
úniques administracions que han aconseguit reduir significativament el seu deute i
que han mantingut els serveis públics amb un enorme sacrifici per les retallades de
recursos, essent les administracions que han complert amb les estrictes regles
d’estabilitat pressupostària i financera imposades a base d’amenaces sobre
retencions de les PIE i intervencions dels mateixos.
Atès que si el mateix govern espanyol fa discursos de suposada recuperació
econòmica, és hora que alliberin els recursos als ajuntaments per als serveis
públics i permetin la renovació de les plantilles públiques així com la nova
contractació com a forma de potenciar els serveis públics amb la creació
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d’ocupació de qualitat.
Atès que les polítiques d’austeritat, d’ofec fiscal i financer i de control pressupostari
posades en marxa en els darrers anys han determinat un creixent augment de
l’escletxa social, de la desigualtat i de l’exclusió social. I atès que només a través
d’un veritable reforçament de l’exercici dels serveis públics per part, especialment,
dels ajuntaments, és possible reduir els elements de desigualtat tan presents al
nostre país.
Atès que des dels Ajuntaments no es pot fer cap altra interpretació d’aquesta
disposició més que com a un atac amb clara intencionalitat política cap als
processos de remunicipalització ja iniciats. No és més que un cavall de Troia que
atempta contra l’autonomia dels Ajuntaments.
Atès que els pressupostos encara s’han d’aprovar, i que la disposició 27 encara es
podria modificar i/o eliminar.
I és per tots aquests motius, que el grups municipals d’ICV-EUiA-Pirates i CUPPoble Actiu l’Hospitalet de Llobregat proposa al ple municipal 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 l’acord PRIMER 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:
PRIMER.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat rebutja els reiterats atacs
a l’autonomia i sobirania municipal per part del govern del PP i els que li donen
suport, i es compromet a fer totes les accions que estiguin al seu abast per a
impedir que es produeixin.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
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Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants 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:
SEGON.- L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat exigeix al govern del PP i
als partits que donen suport als PGE l’eliminació de la disposició addicional 27,
per tal de garantir l’autonomia municipal, i a la resta de partits amb
representació al Congrés que votin en contra d’aquesta disposició.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER 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:
TERCER.- Instar el govern de l’Estat que elimini la taxa de reposició que limita
la contractació pública per part de les administracions, i que alliberi els recursos
als ajuntaments on es presten els serveis per a la ciutadania tal com li exigeix la
Carta Europea d’Autonomia Local.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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
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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 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:
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats i del Senat, a la Federació de Municipis, a la Associació Catalana
de Municipis, a la Federació d’associacions de veïns i veïnes de L’Hospitalet de
Llobregat, a Espai de ciutadania.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 47 i 48, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part de Ciutadans, Sr. García.

Essent les 18.11 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Sra. Alcaldesa. Quiero dar la bienvenida a las señoras que veo aquí de la
calle Victoria Kent, que fueron las que nos llamaron para hacernos de alguna
manera, darnos información de lo que estaba ocurriendo en sus bloques.
Moción para solicitar la gestión por parte del Ayuntamiento de las viviendas de
titularidad de la Generalitat de Cataluña, ubicadas en nuestra ciudad, y adoptar las
medidas oportunas para evitar la actuación de grupos organizados que trafican con
las viviendas. Hoy, con lo difícil que sigue estando el acceso a una vivienda, la
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administración no se puede poner de perfil, por eso en febrero presentamos una
moción para hacer un plan local de vivienda, en el que se hiciera un parque público
de vivienda de alquiler social y asequible, vamos a insistir para que eso se cumpla y
no se quede como siempre en ese cajón de las mociones que no se cumplen, en la
medida, obviamente, de las posibilidades que el Ayuntamiento tenga, que si quiere
puede cumplir muchas mociones.
Es indignante la dejadez en la gestión por parte de la Agencia Catalana de la
Vivienda, de las pocas viviendas públicas de alquiler social asequible que tiene esta
ciudad, de verdad que es indignante, que la Generalitat se desentienda de su
propio patrimonio y deje a bandas organizadas ocupar las viviendas para hacer
negocio, eso está pasando en nuestra ciudad y en otras ciudades, intimidando
incluso a los vecinos acosándoles para que dejen vacío el piso y así ir ocupando. Y
esto con pisos que están destinados a personas especialmente vulnerables,
personas que están viviendo de alquiler social, que en su momento incluso algunos
de ellos fueron desahuciados, porque se quedaron sin trabajo, sin posibilidades de
pagar sus viviendas y los echaron, y el Estado, siguiendo ellos todos los trámites
que exige la Ley, consiguió y eso está bien, reubicar a estas personas en viviendas
de alquiler social, algo que nos congratula y que ojalá hubiera suficientes para
todos.
Porque no es lo mismo que se ocupe una vivienda por una banda organizada,
haciendo lucro, no estamos en contra de que se ocupen viviendas cuando se
justifica socialmente, viviendas obviamente que pueden estar ahí y que son de
todos. No estamos a favor de los desahucios, todo lo contrario, estamos porque se
hagan parques de viviendas públicas y asequibles, para que nadie en este país se
pueda quedar…porque el Estado lo deja caer y no hay una red que lo recoja, y que
se estrelle, hay que poner una red para que toda persona que tiene hijos y se
queda sin trabajo y el piso es embargado o se queda en la calle y tiene familia, el
estado socialmente avanzado, que somos todos, los recoja, tienda esa red.
Dicho esto, hay casos muy especiales, donde hay personas que son especialmente
vulnerables y han llegado a esa vivienda, porque se ha recogido por parte de todos,
y ahora resulta que esas viviendas que son de titularidad de la Generalitat, estos
vecinos están abandonados al libre albedrío de estas bandas que llegan, revientan
un piso o hacen mobbing a algunos vecinos, para llegar y ocupar esa vivienda,
echando a una persona especialmente vulnerable. Por eso pedimos que este
Ayuntamiento tome conciencia, aunque me consta que la tiene, tome conciencia y
ponga manos a la obra, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esa
situación. La alcaldía, como presidenta de la Junta Local de Seguridad, puede
abordar esta cuestión para evitar que se vulneren los derechos de las personas que
más difícil tienen acceso a la vivienda, que sus viviendas no sean ocupadas por
estas mafias organizadas.
Este es el caso de lo que está pasando en la calle Victoria Kent, nos lo han contado
los vecinos y lo hemos visto nosotros, hemos estado allí mirando que es lo que
pasaba y hemos observado que es cierto que hay gente esperando, con unas
pintas que válgame Dios, esperando para dar una patada en la puerta de alguien
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que tiene una vivienda de alquiler social, para entrar y cobrarle luego 300, 400, 500
euros, por haberlo ubicado en aquella vivienda. Por eso tenemos que poner lo que
sea de nuestra parte y todo el empeño en que esto no ocurra, y para eso pedimos,
si es posible, al margen de vigilar para que esto no ocurra, con los medios que
tengamos a nuestro alcance, que si la Generalitat no es capaz de atender eso y ha
dejado ese patrimonio al libre albedrío de estas bandas, oiga, que lo ceda, si es
posible, ya habrán mecanismos para que lo gestione el Ayuntamiento, que estoy
seguro que ahí tendrán más conciencia, sobre todo estará más ojo avizor para que
estas cosas no pasen.
Esta es una cosa que entendemos que es de justicia, no podemos permitir que
bandas organizadas expulsen a gente especialmente vulnerable, de una vivienda
de alquiler social, que además siguieron todos los trámites legales para acceder a
ella. Por lo tanto, espero que haya conciencia y en la medida de lo posible el
gobierno también la tome, nos consta y no queremos hacer crítica en eso, este
gobierno tiene claro que eso debe ser así, otra cosa es que se pueda llegar más
acá o más allá, pero intentemos llegar al máximo posible, para dar cobertura a
estas personas especialmente vulnerables, que estas bandas organizadas hacen
negocio y trapichean con las viviendas de los más pobres. Oiga, no se van a
Pedralbes a ocupar una vivienda, mire usted por dónde, vienen a las viviendas de
estas personas que más lo necesitan. Hecha esta valoración y esta exposición,
espero que haya conciencia por parte del gobierno y haga todo lo posible para
evitar eso.
En cuanto a la moción 27, perdón, 47, miren, lo venimos diciendo desde el principio
de la legislatura, nosotros no estamos radicalmente en contra del PDU, estamos en
contra de que se haya hecho y se haga sin consenso, que intervenga en más de un
8% del suelo urbanizable de nuestra ciudad, el poquito que nos queda ya, estamos
en contra de un proyecto de gran calado que muchas veces tiene y va a tener
tendencia a volver a la especulación feroz, estamos en contra de que no se tiene en
consideración al resto de este Pleno, que les digo por enésima vez que
representamos a más ciudadanos que el propio gobierno, si suman nuestros
escaños y los votos que hemos obtenido, y algo nos mereceremos en cuanto a
consideración de escucharnos.
Alguna propuesta habrá que les valga, pero ustedes radicalmente dicen que no a
todas, una por una, y como es diu en català fil per randa, no hay manera de que
consigamos colar una, salvo el pequeño postureo que hubo aquí de decir a ver qué
banco eligen ustedes, la moción que se presentó aquí y que ustedes le dieron a los
vecinos de Bellvitge la posibilidad de que opinen de qué color va a ser el banco y
tal, oiga, no es eso, se trata de ir un poco al quid de la cuestión, en tener en cuenta
que la mayoría de la gente que ha votado, o sea, de los escaños que hay aquí,
tienen mayoría y tienen derecho a que se les escuche y por eso apelamos al
consenso.
Miren, nosotros como grupo lo hemos manifestado y lo volvemos a reiterar, no
estamos en contra al 100% del PDU, pero es manifiestamente mejorable en temas
de movilidad, de calidad del aire, de hacinamiento, de preservar la zona agrícola y

…/…

134

de una serie de cuestiones que debían ustedes de tener la sensibilidad de pactarlas
con el resto de los grupos. Seguramente todos tendremos que ceder algo en
nuestras posiciones, porque ustedes también obviamente representan una parte
importante en la ciudadanía y lo tenemos muy en cuenta, pero nos molesta
radicalmente, y lo digo, radicalmente que no se observe ni una de las pequeñas
cosas que decimos. Estoy convencido que si se prestaran ustedes al diálogo, este
proyecto en la parte que tiene buena, porque no todo es malo para los ciudadanos,
lo sacaríamos adelante con consenso.
Pero ustedes, erre que erre, se empeñan en seguir negando la mayor, no quieren
ponerse a disposición del diálogo, diálogo que cada día exige más la ciudadanía,
diálogo que cada día tendrá que ir a más, porque los ciudadanos y ciudadanas de
nuestra ciudad y el resto de Cataluña y de España, lo que quieren es que los
políticos nos entendamos, que no estén permanentemente a la gresca unos con
otros, y tu más y yo por aquí y tu por allí, quieren que haya consenso y que
saquemos adelante políticas que en definitiva favorezcan a la ciudadanía, que no
se actúe con intereses partidistas, que no seamos…a ver, yo como gobierno lo
tengo que sacar adelante porque parece que con eso soy más, soy más prepotente,
tengo más fuerza, demuestro que tengo, en fin, que puedo llevar adelante mis
consignas.
Pues eso no es una manera de hacer política hoy, yo creo que hoy se impone, y lo
hemos ofrecido desde el principio, lo que pasa es que no llegamos a un punto de
encuentro, es imposible con ustedes, señores del gobierno, llegar a acuerdos,
porque niegan la mayor. Pasa como en el tema de la independencia, nos tienden la
mano, hoy por ejemplo hemos visto que se tiende la mano al gobierno, pero para
qué, para decir sí o sí tenemos que hacer esto, oiga, si están dispuestos ustedes a
ceder un poco, seguramente el resto de ciudadanos no somos tan obtusos como
para no decir, si usted me tiende la mano, no es para mordérsela, es para intentar
hablar, para consensuar y para llegar a acuerdos. Pero esta es la sensación que
tenemos aquí, que a ustedes les tendemos la mano para hablar, pero niegan la
mayor, no quieren hablar de nada, este es nuestro proyecto y lo sacamos adelante,
porque ya nos las apañaremos.
Y miren, han perdido ya distintas votaciones, en Cataluña no está tan fácil como
ustedes dicen, se apañan, se compadrean sus votos, pero al final ha habido dos o
tres votaciones, tuvieron que retirar ustedes de la AMB ya el tema, porque resulta
que lo perdían y lo retiraron para no hacer el ridículo. Hace poco en el Parlamento
de Cataluña, la máxima expresión de la soberanía del pueblo catalán, que está ahí,
de los catalanes y catalanas, les dijo a ustedes que no, que lo tiren atrás y que
recapitulen. Oiga, algo habrá que no sea tan correcto, algo habrá que vemos los
demás, y ustedes no lo entienden, y queremos tender la mano para llegar a
acuerdos que favorezcan a la ciudad y sobre todo queremos, aquí tanto que gustan
los referéndums, tanto que gustan las consultas, que se le consulte a la ciudadanía,
porque estoy convencido que lo pueden sacar adelante, incluso consultándolo,
obviamente les pondrán alguna pega, pero ahí estamos, para ver hasta dónde
podemos llegar. Yo les invito de nuevo, por favor, al consenso y al diálogo. Muchas
gracias.
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El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, pel posicionament
dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Sobre la moción 47, la moción del PDU Granvia, hablamos de un plan
director que ya está aprobado y que lleva elaborándose años. En este aspecto y
durante todo el proceso de aprobación del plan director, que ha durado varios
mandatos, ha tenido los apoyos suficientes para que hoy se haya aprobado. A partir
de aquí y como ya han dicho varios representantes políticos, incluyendo Anna Simó
de Esquerra Republicana, para suspender el proyecto sólo queda una vía que es la
judicial. Y para acabar creo que es importante matizar también que este Pleno,
durante este mandato, no ha tenido en ningún momento poder de decisión, ni
competencias, sobre el plan director de la Granvia, es un plan de afectación
supramunicipal y que a día de hoy lo único que se ha discutido aquí en este Pleno,
han sido posicionamientos políticos. Yo les pediría que dejaran de hacer política de
cara a la galería y que utilizaran las herramientas adecuadas para sus fines. Voto
en contra de esta moción.
Respecto a la moción 48, la moción para solicitar la gestión por parte del
Ayuntamiento de las viviendas de la Generalitat y demás, volvemos otra vez a otra
demostración de esta política de postureo continua, que hace Ciudadanos en este
Ayuntamiento. Ustedes solicitan o instan al gobierno de la ciudad a que asuma
competencias que en ningún caso son suyas. Y en este caso lo que sí que les
pediría es que no engañaran a los vecinos…
Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Miguel, por favor.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Primero que no interrumpieran y segundo…

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Rafa, Rainaldo, por favor.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Primero que no interrumpieran y segundo que no engañaran a los vecinos de esta
ciudad. Este Pleno no tiene ningún poder legislativo, donde sí que hay poder
legislativo es en el Parlament de Cataluña, donde ustedes son oposición y en el
Congreso de los Diputados donde ustedes han apoyado al actual partido que
gobierna el Estado, allí sí que es posible legislar y regular para evitar las mafias que
actúan en este sentido. Yo creo que ustedes vienen aquí a hacer, ya se sabe, el
postureo típico que hacen en esta ciudad, pero después hay que ver el resultado en
las cámaras, donde sí tienen poder legislativo. Votaré en contra de la moción.

Essent les 18.22 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de CUP-Poble Actiu. A veure, si us plau, demanaria als regidors de
Ciutadans que escoltin i que...bé, però...le pido que por favor, mientras estén
hablando el resto de concejales, permanezcan callados, como permanece todo el
mundo cuando hablan ustedes. Sr. Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en primer lloc, votarem a favor de la moció 47, per a la recerca de l’ampli
consens polític i ciutadà per al desenvolupament del PDU, tot i que no seria la
nostra proposta, l’hem presentada vàries vegades la nostra proposta en aquest Ple
de l’Ajuntament, tot i no ser la nostra proposta, votarem a favor, perquè considerem
que no dista massa del nostre plantejament i, tot i així, ens agradaria llegir quin és
el nostre plantejament, quin va ser el plantejament que vam consensuar amb dos
grups parlamentaris, que van presentar una proposta de resolució a la comissió
pertinent, fa unes setmanes.
En primer lloc, tant la CUP Crida constituent, com el grup parlamentari de Catalunya
sí que es pot, en primer lloc aturar cautelarment és la nostra proposta política,
aturar cautelarment el PDU Granvia davant la manca de consens polític i popular,
així com de la suficient previsió i projecció de les conseqüències ambientals,
ecològiques, sociodemogràfiques, pel municipi de l'Hospitalet, de l’esmentat
desenvolupament urbà.
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I, en segon lloc, reconsiderar i reformular el planejament urbanístic sobre l’àrea de
la Granvia, considerant, com a mínim, els següents aspectes:
Coordinar amb els treballs, en primer lloc, de formulació de la nova planificació
urbanística metropolitana, PDU i el pont de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en
tots els aspectes territorials, socials, econòmics i ambientals que incideixen sobre
l’àmbit d’aplicació i l’àrea d’influència del Pla.
Incorporar, en segon lloc, un estudi a diverses alternatives d’ordenació de la Gran
Via i els seus entorns immediats, entre la plaça Europa i l’aeroport, amb diverses
alternatives.
En tercer lloc, incorporar un estudi socio-econòmic i ambiental de l’entorn consolidat
i en transformació que, en diversos escenaris raonats, permeti justificar i decidir les
quanties de sostre i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea del PDU.
En quart lloc, estudiar diverses alternatives d’ordenació física que permetin establir
els objectius, controlar i coordinar la forma urbana a implantar.
En cinquè lloc, proposar una ordenació de l’espai agrícola de Cal Trabal, que
garanteixi la preservació d’aquest espai en el doble context de porta de l'Hospitalet
al riu i de corredor verd entre Collserola i el Llobregat.
I en últim lloc, obrir un procés participatiu amb les veïnes d’aquesta ciutat, per tal de
consensuar el desenvolupament urbanístic i finalitat dels usos d’un territori que
representa entre el 8 i el 10% del total de la superfície del nostre municipi.
Bé, en segon lloc i en relació a la moció 48, també la votarem a favor, per nosaltres,
per aquest grup municipal, la vivenda és un dret que no sempre queda garantit.
Garantir habitatges per a tothom és responsabilitat de les administracions i també
és la seva responsabilitat prendre mesures contra qui trafica amb aquest dret
fonamental de la ciutadania i la resta de les veïnes, ja sigui en forma d’especuladors
immobiliaris, màfies legals, o màfies organitzades, però il·legals.
La situació d’aquest edifici és molt preocupant i per això vam demanar, des
d’aquest grup municipal, explicacions fa mesos, tant a aquest Govern local com al
departament corresponent de la Generalitat. Al desembre de l’any passat, la
Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ens confirmava
diverses dades sobre l’estat d’aquest immoble.
Al desembre de 2016 hi va havien 28 habitatges, dels 128 que integren la promoció,
ocupats il·legalment i els ocupants d’aquests havien dut a terme actes de
vandalisme en els espais comuns de la finca, deteriorant aquesta i el seu entorn. La
mateixa resposta oficial deia que això ha provocat, textualment, un conflicte veïnal,
sumant, des de l’any 2012, unes 50 trucades a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, comunicant incidències comunitàries. Entre les incidències més greus, a
l’any 2016 hi van haver dos robatoris amb força, un d’ells en un traster i l’altre en un
pis.
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Des d’aleshores, la Generalitat afirma que ha iniciat expedients judicials, ha
contractat un servei de vigilància, el reforç d’un gestor de proximitat amb el tècnic
de manteniment de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i assessorament i
acompanyament de les representants veïnals. La mateixa resposta de la conselleria
recordava que dels 100 habitatges lliurats, 83 ho van ser mitjançant la convocatòria
pública per a l’adjudicació que es va realitzar al 2012 i els 17 restants s’han
adjudicat mitjançant les propostes d’adjudicació de la Mesa d’Emergències de
l’Hospitalet de Llobregat. També és important recordar que des del setembre de
2012, quan es van adjudicar la majoria dels habitatges, hi han hagut 30 renúncies
voluntàries de les pròpies veïnes adjudicatàries de les vivendes, 30 famílies que
han decidit marxar d’aquest edifici d’habitatges de lloguer social, propietat de la
pròpia administració.
La present moció de Ciutadans, a diferència de la que presentava, perquè al final
s’ha retirat, també avui al Ple Convergència i Unió, va al centre de la problemàtica i
tracta de posar solucions a una problemàtica concreta i no pretén barrejar
qüestions, demostra una certa voluntat d’eradicar aquesta situació que, tot i que es
visualitza en aquest cas concret, s’està donant a molts barris de l’Hospitalet,
sobretot als barris del nord de l'Hospitalet. Tot i que aquesta moció prosperi, a la
nostra ciutat quedaran masses immobles buits, ja siguin de titularitat pública o bé
estiguin en mans de bancs que esperen un increment dels preus per tal de
vendre’ls. Creiem que no és suficient amb aprovar mocions o escriure grans titulars
als mitjans.
Cal anar amb totes les forces possibles que disposa aquest Ajuntament, contra qui
pretén especular amb els drets socials de les nostres veïnes. Per això li recordem al
Govern que va signar un compromís l’any passat, per detectar i sancionar als bancs
que posseeixen pisos desocupats, començant d’aquesta manera a garantir d’una
vegada aquest dret fonamental. Per molt que el govern de l’Hospitalet ho negui, en
aquesta ciutat es continua desnonant a famílies de les seves vivendes, siguin de
compra aquestes o siguin de lloguer, i els bancs continuen acumulant pisos, per ferne un ús especulatiu i amb i a més ho fan amb total impunitat. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda, des del Partit Demòcrata, en relació a la moció del PDU, hi votarem
en contra. M’ha fet certa...un cert somriure, perquè respecto profundament, a
diferència d’altres manifestacions que es fan en aquest Ple a vegades, doncs que
cada grup presenti les seves mocions polítiques, però escoltar que el Parlament de
Catalunya és el màxim òrgan de sobirania de Catalunya, m’ha fet certa gràcia, quan
d’altres vegades s’impedeix prosperar mocions en les quals s’ataquen certes coses.
Però dit això, i aquí ja s’ha dit, vull dir, ciutadans és un partit que sempre apel·la a
l’estricte compliment de les normatives i jo els hi voldria recordar que un Pla director
urbanístic és una eina supramunicipal i, per tant, hi ha certes coses que aquí no es
poden tractar.
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Tot i així, com nosaltres hem estat defensors d’això i hem presentat mocions, en les
quals creiem en la participació ciutadana, en aquella part del Pla director urbanístic
que competeix a les estrictes competències municipals, tal i com crec recordar que
vam presentar una moció el mes passat, que es va aprovar, doncs per fer una
consulta popular per quines coses podíem implantar en aquesta part, que
recuperaríem per a la ciutat de l'Hospitalet, i en aquesta part hi estaríem d’acord.
Però en replantejar i reformular un Pla director urbanístic en el qual el nostre partit
en moltes coses hi està totalment a favor i, a més a més, vull dir, com aquí també
s’ha dit, no és un pla que alguns vulguin fer veure que s’ha estudiat en els últims
quatre mesos o cinc mesos, sinó que porta molts anys, estudiat per molts dels
partits polítics que estan aquí representats en aquest Consistori, impulsats per
alguns partits, per molts partits polítics que estan representats aquí en el Consistori,
i que al final s’han fet moltes al·legacions per intentar modificar aquestes coses.
Per tant, estem en contra del replantejament tal i com es fa a la moció, però com ja
vam dir l’altre vegada, no estem en contra, ni molt menys, i per això ja vam
presentar una moció en el seu dia i ho hem manifestat moltes vegades obertament,
estem a favor d’aquesta consulta popular en la part estrictament de recuperació
dels terrenys per a la ciutat de l'Hospitalet.

Quant a l’altre moció, votarem per acords, votarem en contra del primer acord i a
favor del segon i del tercer. Entenem que ja es va cedir la gestió de l’adjudicació a
l’Ajuntament de l'Hospitalet i, per altra part, el que veiem, tot i que estem totalment
d’acord i que nosaltres en aquest Ple presentàvem una moció per aquest tema,
però que la hem deixat sobre la taula, que creiem que al final no és qüestió o des
del nostre grup ho pensem així, no és qüestió de presentar mocions perquè
estrictament s’aprovin, aquest tema d’anar contra les ocupacions il·legals, sinó que
el que nosaltres volem és que s’aprovi una moció donant l’eina per poder-ho
eradicar.
Aquesta eina l’estem intentant donar en el Congrés dels Diputats, però com que en
aquests moments encara s’està treballant, no està consensuada i totalment
definida, és un dels motius pels quals, ja els hi avanço, ja ho he comentat a la Junta
de Portaveus, que la nostra moció sobre aquest tema la deixem sobre la taula,
perquè el que volem no és presentar una moció perquè sigui aprovada, sinó que
sigui aprovada amb uns acords que siguin una eina per poder-la tirar endavant i
creiem que aquesta moció de Ciutadans, tot i que entenem la total voluntat molt
similar a la nostra, continua mancant-li això que estem dient, aquesta eina que
pugui combatre aquestes màfies il·legals, perquè sinó al final, si no donem una
eina, buscaran sempre una solució per...fugiran del sistema que estan fent i
buscaran un altre per donar-li la volta a la Llei.
Per tant, torno a repetir, votarem en contra del primer acord i a favor del segon i del
tercer.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Sobre la moció del PDU, doncs el Parlament de Catalunya, fa
unes setmanes, va aprovar una moció, una proposició que ho deia molt clar, deia
molt clar que cal aturar cautelarment el projecte del PDU. Perquè aquest PDU no té
consens polític ni a l'Hospitalet, ni en aquest Ajuntament, no ha hagut cap debat
sobre el tema del PDU més enllà de les mocions, ni a l’Àrea Metropolitana, ni al
govern de la Generalitat, és una decisió unilateral del conseller Rull. I, en aquest
cas, doncs Esquerra Republicana ha manifestat que no està d’acord amb aquest
projecte del PDU, ni tampoc el Parlament de Catalunya, que com bé es deia aquí,
és el màxim òrgan de representació i de decisió del nostre país.
Des del nostre grup municipal continuem demanant, continuem reiterant, tal i com
vam fer divendres passat, també amb la presència del conseller Rull, doncs en una
reunió que vam tenir amb aquest Ajuntament, en la qual vam demanar a
l’Alcaldessa i al Conseller que creïn una taula de diàleg, una taula de diàleg
formada per les diferents administracions, per les diferents forces polítiques, per les
diferents entitats socials i veïnals, per tal de consensuar un PDU nou.
El nostre grup polític també ha manifestat reiteradament que volia una consulta
ciutadana, perquè nosaltres estem a favor del dret a decidir i el dret a decidir en tots
els aspectes, així ho vam manifestar a l’any 2010 quan demanàvem una consulta
sobre el futur de Cal Trabal i ho continuem manifestant. I el nostre grup municipal i
Esquerra Republicana, tant a nivell local, com a nivell nacional, doncs manifesta
que està a favor del soterrament de la Gran Via, manifesta que està a favor del
sector biomèdic, però vol la preservació total de Cal Trabal, que Cal Trabal
s’incorpori al parc agrari del Baix Llobregat i on ara es volen construir diferents
edificacions, diferents gratacels, el nostre grup polític el que proposa és que hi hagi
un parc urbà que connecti el parc de Bellvitge amb la residència, Cal Trabal i amb el
riu Llobregat.
I nosaltres, des d’Esquerra Republicana, continuem manifestant i per això vam
anunciar que presentaríem un contenciós a aquest PDU, un contenciós fins que no
canviem la majoria a nivell parlamentari, a nivell del govern de Catalunya, perquè
tenim clar que si Esquerra Republicana tingués responsabilitats de govern, en el
futur govern de la república catalana, una de les coses que faria imminentment
seria retirar aquest PDU.
Respecte a la moció 48, des de la Generalitat de Catalunya, des de l’Ajuntament de
l'Hospitalet, crec que ja s’utilitzen totes les eines per combatre les ocupacions
il·legals efectuades per les màfies. Si hi ha algun aspecte ques’hauria de modificar,
doncs aquestes legislacions, perquè cal dir que màfies són no únicament les
bandes de criminals organitzades que s’aprofiten de les persones sense recursos,
que no poden accedir a l’habitatge, sinó també són aquells bancs que tenen pisos
buits i que han estat rescatats amb diners públics de totes i tots els ciutadans, i uns
bancs que no volen en cap...estic parlant, si us plau, Alcaldessa agrairia que quan
estigués parlant no sentíssim veus.
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Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Parli Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Doncs això, que a part de les màfies, per nosaltres a part de les bandes criminals
organitzades que s’aprofiten de les persones sense recursos que no poden accedir
a l’habitatge, per nosaltres també són màfies els bancs que tenen pisos buits i que
no cedeixen aquests pisos buits a habitatge social. Per tant, la millor manera
d’acabar amb les màfies, ja siguin les bancàries o les bandes criminals, és fer
polítiques efectives per garantir el dret a l’habitatge i és per aquest motiu que
nosaltres ens abstindrem del punt número 1 i votarem a favor del 2 i del 3.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la moción número 47, votaremos a favor, básicamente estamos de
acuerdo con los argumentos de la exposición inicial de Ciudadanos y tenemos poco
más que añadir.
Respecto a la 48, sí que queremos dejar claro que nosotros sí que estamos en
contra de todas las ocupaciones, nosotros sí que creemos que cuando se vulnera la
propiedad privada y cuando alguno se otorga el derecho a ocupar una vivienda, sea
cual sea, pues al final surgen actuaciones, propósitos como los que estamos ahora
debatiendo en este Pleno y el derecho y el respeto a la Ley y a la propiedad privada
siempre tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Una situación diferente
es el problema de la vivienda y el acceso a la vivienda, que desde los poderes
públicos, pues se le ha de dar una solución efectiva y otra cosa es que
justifiquemos las ocupaciones ilegales de viviendas.
Es cierto que el PDeCAT en el Congreso y el Partido Popular están articulando un
instrumento legal para mejorar esta situación y para acabar con las ocupaciones
ilegales, que lo que ha traído al final, pues es el resurgimiento de mafias que se
aprovechan de personas vulnerables para hacer negocio. Por tanto, nosotros
aprobaremos y apoyamos esta moción, sí que en el primer punto estamos a favor
de la cesión, siempre que no suponga un coste adicional presupuestario para el
Ayuntamiento y vaya acompañado de una dotación presupuestaria, pero apoyamos
plenamente los puntos de la moción.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción 47 sobre el PDU, evidentemente no existe consenso para
este proyecto, es más que evidente, en este arco consistorial la mayoría de los
grupos municipales estamos en contra y en el Parlamento ha quedado demostrado
que la mayoría de los grupos parlamentarios también están en contra, por lo tanto
no existe consenso, por mucho que ustedes lo digan, no existe consenso. Y
nosotros, por supuesto, volvemos a reiterar el rechazo profundo que nos provoca
un proyecto de espaldas a la ciudadanía, donde no se ha consultado a nadie,
donde no se ha consensuado con nadie y que puede perjudicar gravemente a esta
ciudad, porque además tiene una profunda raíz especuladora y esta ciudad sabe
mucho de especulación y los problemas que estamos viviendo a causa de ello.
Yo tengo varias preguntas, porque claro, esta moción se centra en el tema de la
licitación del cubrimiento de la Gran Vía, nosotros preguntamos, o sea ¿cómo se
van a pagar estas licitaciones?¿con la bolsita económica del Consorcio o con qué?
El Sr. Belver dijo que el PDU no costaría ni un duro de dinero público, lo cual no es
cierto, porque el Consorcio se nutre de las operaciones urbanísticas que lleva a
cabo, por ejemplo, en la plaza Europa, en la Remonta, etc, que es dinero de gestión
pública. Nosotros consideramos que además es una auténtica, este proyecto del
PDU es una auténtica barbaridad ambiental y además una tremenda hipocresía y
un juego de doble moral, porque mientras el gobierno intenta promover un pacto
local contra el cambio climático e impulsa un proyecto, está impulsando un proyecto
como el PDU, que supone 35.000 toneladas de CO2 anual mínimo al año, o sea, es
hipocresía y es doble moral, las dos cosas.
Nosotros estamos en contra de este PDU, lo hemos dicho por activa y por pasiva, y
también ya hemos anunciado y estamos ya trabajando en ello, presentaremos un
recurso en los tribunales, intentaremos que este PDU no se lleve a cabo, porque es
un auténtico desastre para esta ciudad y una auténtica aberración urbanística, por
lo tanto, ahí nos verán en los tribunales e intentaremos pararlo como sea, y también
en la calle, por supuesto, con los vecinos y vecinas que nos quieran acompañar
para parar esta verdadera aberración.
Respecto a la moción 48, votaremos a favor, este es un tema muy complejo, el
tema de la vivienda, y además es recurrente, tenemos un verdadero problema en
esta ciudad y no solamente en esta ciudad, a nivel general. La situación económica,
la grave situación económica que ha arrastrado a muchas de las familias en este
problema, digamos, tan dramático que se está viviendo, provoca este tipo de
situaciones, que haya gente que se está aprovechando de la miseria y del dolor de
muchas familias, para tener que darle una patada a una puerta, y esto en las
administraciones, de una vez por todas, tienen que poner medidas para erradicarlo.
¿Por qué? Porque al final son las familias las que sufren, cómo podemos nosotros
saber que es una familia que le ha abierto una mafia o no, cómo lo sabemos, si al
final donde se va a ir, digamos, es a la familia que está ocupando esa vivienda y no
sabemos la situación en la que están esas personas y por qué han llegado así.
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Se tiene que atacar el problema desde la raíz, porque si no estaremos siempre en
las mismas, es fundamental crear una red, una xarxa de vivienda social, de vivienda
de alquiler social, es imprescindible, hay estudios que nos indican que
aproximadamente, es necesario aproximadamente un 30% de vivienda social, para
poder paliar todas estas situaciones de emergencia. Y nosotros, la verdad es que el
porcentaje que tenemos aquí en esta ciudad es irrisorio, o nos ponemos ya en ello
o realmente esto va a ir a más y a agravarse mucho más todavía.
Les hicimos una propuesta, presentamos una moción, que se ganó por la mayoría
de los grupos, que es para empezar a crear cada año, destinar un presupuesto de
mínimo 800.000 euros, para crear vivienda social, vivienda de alquiler social, cada
año, que esté dentro del presupuesto, por favor, pongámonos ya, porque esto se
agravará y será una situación muy difícil, muy difícil de erradicar si esto se cronifica.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Bueno, una vez más volvemos a tener en este Pleno una
moción sobre vivienda, se ha manifestado por la práctica totalidad de los grupos
municipales, la preocupación sobre la problemática que afecta a muchísimas
familias.
El Sr. Miguel García hablaba de conciencia, efectivamente, tenemos conciencia,
tenemos conciencia de la situación que están viviendo los vecinos de Victoria Kent
4 y lamentamos esa situación y la estamos intentando combatir de forma legal y
estamos intentando por todos los medios que no se sucedan esos episodios de
ocupaciones delincuenciales, que lo único que pretenden es extorsionar a la gente.
Eso no es fácil, y ustedes aquí plantean una serie de cuestiones en la moción, que
nosotros entendemos que están desenfocadas.
Valoramos, de alguna manera, en esta moción la, digamos, el no haber mezclado la
cuestión de las ocupaciones, ya ha salido también por parte de algún grupo,
ocupaciones “de buena fe” y aquellas ocupaciones que tienen una voluntad
delincuencial. Creo que es importante no mezclar, por una razón, que es que el Sr.
Giménez hablaba hace un momento de que los desahucios por compras hipotecas
o por alquiler y no es verdad, ocho de cada diez son por ocupaciones ilegales y, por
tanto, sin título habilitante y, por tanto, alguna solución habrá que buscar. Lo digo,
porque hablamos en abstracto, pero luego no concretamos.
Y ahora con ánimo de concretar, yo le agradezco al Sr. García la confianza que
deposita en el gobierno, la voluntad de decir, no, es que este gobierno municipal
debería gestionar las viviendas del parque público de la Generalitat, pero mire,
nosotros no vamos a liberar a la Generalitat de Catalunya de sus obligaciones, no lo
vamos a hacer. Sinceramente, esto, y ustedes lo saben, la competencia exclusiva
en esta materia la tiene la Generalitat y lo que pedimos, Pleno a Pleno, es que la
ejerzan, lo pedimos aquí y lo pedimos en la comisión mixta que tenemos y lo
pedimos a la Agència de l’Habitatge de forma reiterada. Y lo hemos pedido también
a la hora de regular, de reglamentar, así lo hicimos también en la Ley 4/2016,
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precisamente para luchar contra la emergencia habitacional. La Generalitat tiene
una serie de obligaciones y las tiene que asumir y las tiene que ejercer y tiene que
poner el presupuesto necesario y eso ha de ser así.
Estamos de acuerdo con ustedes en que hay que hacer un plan de vivienda, ya nos
hemos puesto manos a la obra, ustedes presentaron una moción y ya les dijimos
que sí y además es que formaba parte de nuestro plan de gobierno. Y eso es un
instrumento adecuado que permite planificar necesidades y ver modelos de gestión,
en la línea de lo que marca la Ley 18/2007, del dret a l’habitatge a Catalunya, pero
mientras tanto, hemos de trabajar para que quien tiene de verdad la competencia y
los recursos, que reitero, es la Generalitat la que se provea de viviendas, las arregle
y las ponga a disposición de las mesas de emergencia. Nosotros aquí, cada mes,
en cuanto tenemos las viviendas, las ponemos a disposición de las familias que
están en la mesa de emergencia, sin dilación, no perdemos tiempo, y lo hacemos
de una forma razonable y creo que en eso hay un cierto consenso.
Y, por tanto, nuestra voluntad es que lleguen más viviendas y la Generalitat de
Cataluña ha de presionar a las entidades financieras y le ha de comprar a las
entidades financieras, las viviendas que en estos momentos tienen declaradas
vacías, con más de dos años de antigüedad. Somos conscientes que la Generalitat
está haciendo un esfuerzo, lo somos, pero es insuficiente y, por tanto, lo que toca
aquí es que haya más viviendas y que el Ayuntamiento, el gobierno municipal a
través de la oficina de vivienda, asigne esas viviendas a las familias que están en
situación de espera.
Pero también hay que hacer más cosas, aparte de presentar mociones como esta,
que desde nuestro punto de vista, ya le digo yo Sr. García, que es estéril. Ustedes
tenían una buena oportunidad de arreglar esta desgracia y la tenían con los
presupuestos generales del Estado. Mire, en el año 2011 el Estado tenía para el
Plan estatal de la vivienda, 1.200 millones de euros, actualmente tiene 400 y
ustedes no han hecho ningún tipo de aportación a esa cuestión, ninguna, y me
parece muy poco razonable, ustedes son los salvadores del presupuesto del
gobierno del Partido Popular, vienen aquí diciendo que el Ayuntamiento tiene que
asumir su responsabilidades pero no hacen lo que toca en el sitio que toca, que es
el Congreso de los Diputados, apretando al gobierno del Partido Popular a que
vuelva a los 1.000 millones de hace cinco años, estamos en un tercio de lo que se
gastaba en el 2010. Por tanto, ustedes tienen trabajo, más que venir aquí a pedir al
gobierno local que está asfixiado con este tema y ustedes lo saben, venir a pedir
que asumamos más responsabilidades y más competencias, aprieten ustedes
donde toque para que haya más vivienda, más parque de vivienda social, destinado
a afrontar este problema.
Y en el tema de las ocupaciones sin título habilitante de las entidades financieras,
miren, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, somos el único ayuntamiento de
Cataluña que hicimos unas alegaciones a la Ley 4/2016 y exigimos que hubiera una
reglamentación catalana, para de alguna manera regular la situación de miles de
familias en Catalunya. Y Sr. Giménez, ustedes votaban a favor de una cuestión que
a mí me sorprende, que era la de regularizar todas las ocupaciones, nosotros no
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estamos de acuerdo en eso y hemos puesto una serie de criterios de vulnerabilidad
y de convivencia, y la CUP en el mes de agosto, cuando se votó y se tramitó esta
Ley, abogaban por una regularización masiva de ocupaciones, nosotros estamos en
contra de la regularización de ocupaciones en viviendas de titularidad pública o en
viviendas de entidades sociales. Y de hecho, en Victoria Kent este mes habrá
cuatro desahucios y desde el Ayuntamiento no vamos a hacer nada, porque son
desahucios de viviendas que han sido ocupadas de una forma delincuencial y no
vamos a mover un dedo. Por eso hay que saber separar las cosas y la CUP en su
momento no supo separarlas, me alegra que hoy usted dé respuesta aquí y dé
apoyo a una situación como la que están atravesando las familias de Victoria Kent.
En fin, yo creo que ustedes, Sr. Miguel García, en este tema no son creíbles y, por
tanto les votamos en contra.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, volvemos a tener una nueva moción del tema del
PDU, yo no…intentaré, bueno, intentaré no, no me voy a extender demasiado,
simplemente algunas cuestiones, algunas matizaciones. El PDU está aprobado y
publicado, ya está, ya está, se acabó toda la tramitación, les he ahorrado, lo tengo
en el despacho, son 820, si no me equivoco, 820 páginas donde están todas las
alegaciones, todo el tema de participación, toda la respuesta que se ha dado a
todas las alegaciones, a todas las propuestas, no se ha consensuado, no se ha
consultado, no ha habido participación, digan ustedes lo que digan, ustedes buscan
consenso, porque lo que buscan es una buena entente y como buscan una buena
entente, en su moción, no me lo invento, lo han escrito ustedes, hablan de la
sospecha de intereses opacos y espurios, supongo que eso es en aras del
consenso y en aras de poder llegar a un acuerdo lo antes posible. Ustedes tienen
una cierta tendencia a lanzar todo ese halo de misterio y de tal, oigan, miren, si
tienen algo que decir, díganlo donde lo tienen que decir y si no, ya está, ya está,
porque cada Pleno podemos venir con una moción con un título, con otro, tal,
intentando darle vueltas a lo mismo, pero miren, no hay nada de todo eso, si
ustedes consideran que sí, hagan lo que tengan que hacer y ya está.
Y luego, no quisiera entrar en lo que han dicho otros grupos, pero sí que hay dos o
tres cosas que no me puedo, no em puc estar de dir. Sr. Toni García, quan vostè
deia, quan governem la república catalana anul·larem el PDU ¿aquesta és la idea
que té vostè de garantia jurídica per tots els ciutadans i ciutadanes de
Catalunya?¿quan arribem al govern i siguem una república independent ens
carregarem allò que no ens interessa, que no ens agrada?¿aquesta és la garantia
jurídica que ens ofereix a tots els ciutadans i a totes les administracions d’aquest
país? Deu n’hi do.
Y por parte de Iniciativa-Esquerra Unida, ustedes hablaban de algunas cuestiones y
decían, entre otras, repetían, no hay consenso, miren, este proyecto se consensuó
con ustedes, otra cosa es que ustedes ahora quieran adjurar de él, pero este
proyecto, cuando nació, nació con su consenso, con el grupo Iniciativa per

…/…

146

Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa. Ya sé que ahora me dirá, siempre
nos dice lo mismo, cada vez que ustedes dicen algo, mientras ustedes no dicen
nada, yo tampoco, pero les recuerdo que ustedes el 23 de abril del 2015, publicaron
en su web que lo que habían conseguido en el Plan director de Gran Vía-Llobregat
era una buena práctica de su formación política. Por lo tanto, quienes han cambiado
de criterio son ustedes y no nosotros.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, comencem. Ara per obrir un nou torn ha d’intervenir qui ha
proposat les mocions que és Ciutadans, si ell obre un altre torn, tindrem la paraula
tots, sinó, no.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a hacerlo, vamos para adelante, sí, sí. Mire, la verdad es que me sabe mal,
pero siempre tengo que darle un par de collejitas al Sr. Rafa y me sabe mal, a mi no
me gusta entrar en este debate, porque usted monopoliza más de la cuenta esto,
por lo que se merece aquí ¿no? Mire, usted ha dicho que nosotros engañamos a
los vecinos, nosotros estamos aquí para defender a los vecinos, de hecho fruto de
eso es que nos llamaron, fuimos a verlos, nos explicaron lo que había y hemos
venido aquí a defenderlo. Ustedes engañan a los vecinos, que les dijeron una cosa
cuando se presentaron a las elecciones y hacen la contraria, la que le dice el
gobierno, y se lo repito otra vez, se lo he dicho mil veces y usted se empeña en que
se lo diga en cada Pleno, si no hiciera estas intervenciones tan absurdas,
intentando dar usted, bueno, lecciones de algo que le debería dar vergüenza, usted
no puede estar aquí para dar lecciones, usted debería esconderse en la cueva y no
salir, porque con lo que ha hecho y con lo que usted ha engañado a los votantes,
que los engañó usted hasta con la marca y luego lo que usted hizo aquí, tendría
que estar calladito y pasar desapercibido, cobrar en vez de 19.000 euros, 65.500,
que es lo que les hace a ustedes votar así. Y se lo tengo que decir, si usted lo podía
evitar, pero mire que le gusta que se lo restriegue, ya está bien.
Nosotros venimos aquí a defender a los vecinos, usted viene aquí porque los
engañó antes y los engaña ahora, hacer lo contrario de las políticas para lo que
gente de buena fe quizás los votó, confundiéndolos con otra marca que sí lleva
adelante esos proyectos, pero usted hace todo lo contrario, o sea, que aprenda
usted y tome nota, para que no le dé más zascas que ya estoy cansado de darle
zascas hombre, escóndase en la cueva, siga usted cobrando lo que le paga la voz
de su amo y cállese, que me daría vergüenza decir aquí todas las tonterías que
dice usted, para que al final tenga que decir lo que tengo que decir, sea usted
prudente hombre, no me obligue a decirle lo que seguramente le molesta oír,
porque es la verdad.
En cualquier caso, miren, el otro tema, Sr. Castro, usted ha dicho que los temas los
hemos desenfocado, pues hombre, si usted ve cuando en una moción están
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desenfocados y les ve solución, ayúdenos a enfocarlos, si es que quiere, ayúdenos,
igual puede decir, mire usted, de alguna manera igual podemos hacer esto o lo otro,
porque de lo que se trata es de defender a los vecinos, de ver que usted reconoce
que hay una situación de injusticia y se sale por la tangente y siempre nos viene
muy bien aquello de decir que tiene la culpa Madrid, hombre, la competencia en
estas cosas la tenemos aquí, por eso yo he dicho que el Parlamento catalán, y lo
digo también Sr. Monrós, tiene, en esto sí que tiene soberanía en muchas
cuestiones y no hay que negársela, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es
del César, la soberanía que le corresponda al Parlamento catalán, nosotros no se la
negaremos nunca, no haremos como ustedes que se la niegan, la soberanía, al
resto de españoles en el Parlamento español. Por lo tanto, si esa soberanía la
tiene, yo la voy a reivindicar aquí. Por lo tanto, Sr. Castro, si usted tiene voluntad,
pues oiga, ayúdenos a enfocarlo, no se ponga en contra y diga, no, no puedo, no
puedo por esto, no puedo por lo otro, y yo le he dicho, vayamos hasta donde
podamos, en lo que nos ampare la Ley, en las cuestiones que podamos hacer de
vigilancia, de unas cuestiones, de otras.
En definitiva, mire, y evidentemente la Ley 18/2007 prevé lo que prevé, pero no se
ha hecho, pero ahí tenemos la culpa todos, fundamentalmente el que tiene que
poner el dinero y demás, pero eso no nos escuda a nosotros para mirar para otro
lado con los problemas, tenemos que intentar solucionarlos, nosotros estamos aquí
para solucionar los problemas de los vecinos, no para irnos corriendo echándole la
culpa a otro, y yo no digo que usted pueda llegar hasta el final, pero seguramente
en ese enfoque que usted parece ser que sabe más, estaríamos dispuestos a
escucharlo para poder consensuar, usted podía haber levantado el teléfono, Sr.
García, mire, esto no podemos por esto, por lo otro, que sí se puede, más de lo que
parece, pero tenemos estas soluciones, en vez de decir, no voto, porque mire
usted, porque aquellos tienen la culpa, hombre, en la medida que podamos
nosotros hacer cosas para aliviar a nuestros vecinos, los de aquí, los de Hospitalet,
no hablamos de Madrid, no hablemos del otro lado, incluso de la Generalitat, yo le
estoy diciendo, competencias que tenemos, estas, agotémoslas. Yo sé que es difícil
que el Ayuntamiento de Hospitalet, por mucho que apruebe mociones aquí, no es
fácil que haga él por su cuenta un parque de viviendas, pero sí puede paliar
mientras que otras administraciones se ponen manos a la obra y hacen lo que
tienen que hacer.
Y es lo que les estoy pidiendo en esta moción ¿hasta dónde podemos llegar? y se
lo he dicho en la exposición, yo no pretendo que cosas que no se pueden transmitir
se transmitan, pero en cualquier caso, si se hacen gestiones igual sí, porque la
Generalitat, usted dice, yo no quiero liberar a la Generalitat de sus compromisos,
oiga, claro que no, pero si no los cumple, que nosotros seamos la administración
que les chinche y les diga que cumpla, que estemos ahí, que algunas cosas las
hacen ustedes, pero aquí lo que queremos es abundar en un problema para que
ustedes, con esa conciencia que dicen que tienen y que a mí me consta también
que la tienen, pues vayamos un paso más allá si podemos, hasta dónde podamos
Sr. Castro, hasta donde podamos paliar las desgracias de nuestros vecinos, los
problemas que tienen, es lo que le estoy pidiendo. En esa moción lo único que se
pretende es ver hasta dónde podemos llegar, claro, cuando usted dice, me salgo
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por la tangente, porque está desenfocada, ayúdeme a enfocarla, ayúdeme a
enfocarla que es lo que quiero, enfocarla para que los vecinos sean los que reciban
el beneficio de un Ayuntamiento a favor de los vecinos, de las personas. Muchas
gracias.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, simplement un parell de consideracions. Al nostre entendre el que està passant
als edificis de Victoria Kent és un escàndol, a una ciutat com la nostra on tenim la
necessitat, l’enorme necessitat d’habitatge públic de lloguer que tenim, existeixen
128 habitatges públics de lloguer en una situació absolutament insostenible. La
responsabilitat és de qui en té la propietat, és de la Generalitat i estem totalment
d’acord, però això no treu que els edificis estan al nostre municipi i les veïnes
d’aquest edifici, del 128, dels 128 habitatges, són veïnes d’aquesta ciutat també,
viuen en edificis de la Generalitat, però diria que són veïnes d’aquesta ciutat.
Llavors, simplement, ens agradi o no la moció, simplement l’únic que preguntem al
govern és, al final, definitivament, què pensen fer, què es pensa fer des d’aquest
govern per afrontar la situació actual d’aquestes 128 famílies, unitats familiars, que
viuen en edificis de la nostra ciutat. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo en quant al tema del PDU Granvia, i com que es parlava de...en algun
moment s’ha parlat de radicalitat democràtica, a mi m’agradaria que, tot i que sóc
ferm defensor de treballar per un nou país i pel millor país, el mateix que es planteja
aquí, o sigui, en aquests moments, és el mateix que plantejaré, i encara més, en un
nou país, que sigui la democràcia la que posi, en el seu moment, les coses en el
seu lloc i, per tant, el que espero assolir és un nou país, en el qual les coses que es
facin siguin amb radicalitat democràtica, és a dir, el mateix que estic jo demanant
aquí ara, moltes vegades, que es puguin votar el futur de Catalunya, també es
puguin votar el futur del PDU, no perquè jo pensi d’una manera o d’una altra, la
meva formació política pensi d’una manera o d’una altra, si no, el conjunt de les
formacions polítiques que hi hagin, en aquell moment, puguin decidir, tal i com hem
fet ara, en aquests moments.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí molt breu, perquè el Sr. Belver no tingui cap dubte que la republicana catalana
tindrà totes les garanties jurídiques i sobretot, respectarà la decisió del Parlament
de Catalunya i la decisió del Parlament de Catalunya és aturar aquest PDU i fer-ne
un de nou. Per això, Esquerra Republicana de Catalunya, a part que en el moment
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que puguem tenir una majoria a dins del govern, farem respectar, doncs, aquesta
decisió.
Hem presentat, també, aquest contenciós i també estem a favor del dret a decidir
dels ciutadans, en tots el àmbits. I per això, volem una consulta, doncs, ciutadana,
una consulta sobre el futur del PDU, que en aquest Ple s’ha proposat diverses
vegades i que degut a l’acord de la sociovergència, han estat rebutjades diferents
propostes en aquest sentit.

SRA. SECRETARIA
Del posicionament d’Esquerra Republicana en la moció 47, que interpreto que és a
favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sr. Belver, me parece que ya se lo dijimos en un Pleno. Usted insiste en que
nosotros estábamos de acuerdo en el grupo, en aquel momento, de Iniciativa
Esquerra Unida. Le vuelvo a repetir, fue un concejal de Iniciativa, el Sr. Lluís Belver,
perdón, bueno, por asociación de ideas, Lluís Esteve, que era concejal de Iniciativa,
que fue desautorizado, el que colgó eso en la página web, que fue desautorizado
por su propia organización y lo tuvo que retirar al día siguiente.
Por lo tanto, no existe ningún consenso, no se ha estado nunca a favor de este
proyecto y ruego que no vuelva a repetirlo, porque si no, me veré obligada a
desmentirlo de nuevo y no tengo ganas de estar continuamente en un bucle que no
lleva a ninguna parte.
Y justamente, casualidades de la vida, el Sr. Esteve hoy ha sido nombrado por
ustedes, asesor de un plan integral en La Florida, ya lo había sido, mucho antes. O
sea, que por lo tanto, la correlación de ideas es bastante evidente, del por qué el Sr.
Lluís Esteve colgó aquella noticia aquel día fue desautorizado por su organización.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Intento anar molt ràpid. Ya me guardaré yo, muy mucho, de meterme en las
cuestiones internas de las organizaciones. Ustedes sabrán cómo se gestionan o
cómo se gestionaban en aquel momento con sus concejales y sus cargos. Yo me
remito a lo que ha sido público y no porque yo me entrometiera si no, porque era
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público y es a lo que tuve acceso yo, como toda la ciudadanía, no de manera
exclusiva.
Y estoy de acuerdo con usted, en una cosa, usted dice, yo creo que no hemos de
entrar en un bucle. Estamos absolutamente de acuerdo. A ver si salimos del bucle y
vamos avanzando y no nos enrocamos en darle vueltas a algo que por mucho que
queramos, avanza y vence plazos y vence etapas y vence capítulos. Insisto, el PDU
ha sido publicado al Diari Oficial de la Generalitat amb tots els procediments, amb
totes les aprovacions, amb tots els estaments que calia, i a partir d’aquí,
evidentment, tothom té dret a exercir les accions que consideri convenient, allà on
correspongui, però com a tal, el Pla Director està aprovat i tirem endavant amb els
procediments que venen a partir d’aquí.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sr. Garcia, el Gobierno local, aquí está para apoyar a la ciudadanía, para intentar
resolver los problemas de vivienda, estamos para prevenir y combatir las mafias,
estamos para, en fin, para intentar coadyuvar en lo que podemos a la situación de
emergencia habitacional que tenemos, pero para lo que no estamos, es para
ayudar a los grupos municipales a hacer mociones. Esto ya, en fin, me parece que
es una petición…. Yo le reitero la confianza, que usted nos brindaba antes, pero es
que yo creo que aquí cada uno tiene su papel y nuestro papel en este tema está
más que claro.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy breve. Mire yo lo que le he dicho, no es que me ayude, simplemente que si
usted dice, oiga esto parece que está mal enfocado y usted considera que se puede
enfocar de otra manera, para ayudar a los vecinos, siempre es bueno, si es que
está usted trabajando para los vecinos que son los que les paga. Siempre está
bien, si yo veo que usted un día se equivoca y me hace caso y le digo, oye quizá
por aquí.., y usted, entiende que debe ser así, no crea usted que le enfoque que
usted le dé igual, me gustaba, pero que igual sí. Yo le doy esa posibilidad a usted,
de que pueda hacerlo, en cualquier caso, ya sabemos nosotros hacer mociones.
Mire, Sr. Fran Belver, cuando usted decía que lo quería tirar adelante porque decía
que si nosotros hablamos de intereses opacos y espurios y tal, nosotros nos
referimos a…, y hay cosas que nos indican que puede haber estas cuestiones,
porque sabemos de quién son los terrenos, cómo se compraron, cómo se intentó
ahí historias, especulación, sabiendo que luego podía haber esto y tal. Mire, lo que
no queremos es volver otra vez, a esa burbuja especulativa que llevó a este país, a
Cataluña y a España, donde la ha llevado ¿me entiende? Esa burbuja especulativa,
y muchos nos tememos que aquí hay mucho de especulación y esos son intereses
que yo creo que puede esconderse alguna cosa opaca. En cualquier caso, si no la
hay, mucho mejor, pero podemos pensar eso ¿por qué? porque no queremos
volver a la especulación feroz y esa volumetría y todo eso que hay ahí, nos indica
que aquí hay quien se va a lucrar mucho a costa del poco terreno que le queda a la
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ciudad para construir. Y lo que queremos es consenso y mejorar el proyecto,
mejorar lo que a ustedes les vendrá bien.
Miren en cuanto a lo que ustedes, mire usted, que va a estar, esto como los
dictadores, esto ya está, esto está “dat i beneït, com es diu en català”. Bueno,
escuche, hay muchos procesos aquí, judiciales y demás, ya veremos. Lo que sí
dudo mucho es que ustedes, como gobierno, pongan en marcha ese proyecto, ya
veremos si lo ven, como otros que han hecho por ahí a medio y largo plazo, ya
veremos si son gobierno. Porque los ciudadanos van tomando nota de lo que
ustedes hacen y eso al final tiene en las urnas, tiene consecuencias, me
comprende. Por lo tanto, Sr. Fran Belver, nosotros tenemos la mejor voluntad de
ayudar al Gobierno, de un proyecto que es manifiestamente mejorable, ayudarle a
mejorarlo.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no hi ha cap intervenció més? Demanaria a la Secretària que ens digui el
resultat de la votació.

SR. SECRETARIA
La moció número 47 queda rebutjada per 13 vots a favor i 14 en contra i la moció
48 queda rebutjat el punt 1, per catorze vots en contra, 11 a favor i dues
abstencions i aprovats els punts 2 i 3 per catorze vots a favor i tretze en contra.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs, passaríem a les mocions d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa i Pirates.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 47 i 48; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 47.- PARA LA BÚSQUEDA DE UN AMPLIO CONSENSO POLÍTICO Y
CIUDADANO PARA EL DESARROLLO DEL PDU GRANVIA-LLOBREGAT.
Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 13 vots a favor dels representants de
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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; 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; assistents
presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 48.- PARA
SOLICITAR
LA
GESTIÓN
POR
PARTE
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE TITULARIDAD DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA UBICADAS EN NUESTRA CIUDAD Y ADOPTAR LAS
MEDIDAS OPORTUNAS PARA EVITAR LA ACTUACIÓN DE GRUPOS
ORGANIZADOS QUE TRAFICAN CON LAS VIVIENDAS.
ATENDIDO que la preocupación por dar una solución a la problemática de las
personas en situación de vulnerabilidad, que ocupan una vivienda desocupada
porque no pueden pagar hipotecas o alquileres a precio de mercado; es una
prioridad de todos o la gran mayoría de los Grupos municipales de esta
Corporación. Todos somos conscientes que ello pasa, entre otras medidas, por
trabajar por conseguir el exigente objetivo del 15% de las viviendas del municipio
destinadas a políticas sociales, fijado en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de
Derecho a la Vivienda; es decir, crear un parque público de alquiler de viviendas
que sea capaz de asumir la demanda existente.
ATENDIDO que el Plenario de este Ayuntamiento aprobó, el pasado 28/2/2017, una
moción presentada por este Grupo municipal, en la que se INSTABA al Gobierno
municipal a la elaboración del Plan Local de Vivienda de L’Hospitalet, orientado a
impulsar un parque público de vivienda de alquiler asequible y vivienda de alquiler
social en el marco de los objetivos establecidos en la Ley 18/2007, del derecho a la
vivienda y a la rehabilitación de viviendas y la rehabilitación urbanística de los
barrios.
VISTAS las preocupantes noticias recientemente publicadas en diarios de màxima
tirada de ámbito autonómico y estatal; en las que ilustra la magnitud del descontrol
del fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas: “mafias organizadas que en los
últimos dos años se han aprovechado del grave problema de la falta de vivienda
para sacar su tajada" (La Vanguardia). En palabras de la Parlamentaria del PDCAT,
Sra. Ciuró i Buldó: "Hoy hay cientos de viviendas en manos de administraciones
públicas destinadas a políticas sociales, pero que no pueden cumplir esta finalidad
porque están ocupadas. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, tiene 322 en
estos extremos. Resulta que hay una realidad a la que no podemos cerrar los ojos,
y es que existen redes organizadas, auténticas mafias, que localizan pisos vacíos,
sean de quien sean, los cambian el bombín y los ceden..." a cambio de una
cantidad cobrada de forma absolutamente ilegal (Diario de sesiones del Congreso
de los Diputados - Sesión Plenaria de 14 de marzo de 2017).
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ATENDIDO que el fenómeno descrito en el apartado anterior, se ha constatado en
nuestra Ciudad, focalizada la noticia periodística en el inmueble sito en la calle
Victoria Kent, 4A, propiedad de la Generalitat de Catalunya y en la que los vecinos
denuncian que bandas organizadas trafican con las viviendas y, lo que es peor, con
la necesidad de muchas personas en situación precaria o de vulnerabilidad.
ATENDIDO que, como bien recuerda la Parlamentaria del Partido Socialista, Sra.
Rominguera Salazar: "que estas actividades que los extorsionadores y las mafias
llevan a cabo —insisto, forzar puertas, enganchar suministros, cambiar cerraduras,
extorsionar, alquilar y subalquilar— son ilícitos perfectamente definidos en nuestro
Código Penal, siendo esta, la vía penal, la que hay que transitar cuando estamos
hablando de solventar casos en los que realmente hay extorsión... "proponiendo
impulsar" acuerdos con las corporaciones locales para incorporar a la Policía local a
las labores de vigilancia en el ámbito de sus competencias.." y en colaboración con
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; porque " no solo desde el Gobierno central,
sino también desde los Gobiernos locales, con competencias y medios para ello, se
puede y se debe acabar con estas mafias organizadas" (Diario de sesiones del
Congreso de los Diputados - Sesión Plenaria de 14 de marzo de 2017).
ATENDIDO que como expresamente manifiesta la PAH en relación a la
problemática de las mafias que se aprovechan de la necesidad de los mas
vulnerables: "para frenarlas hay que denunciarlas y erradicarlas a través de la
actuación de los cuerpos de seguridad y de la justicia. No sirve poner el foco sobre
las personas que, desesperadas y desprotegidas, caen en la estafa. De hecho, si
se deja a alguien en la calle sin alternativa habitacional, no tendrá más remedio que
ocupar de nuevo y estar inmerso en un circulo vicioso de ocupación-desahucio".
ATENDIDO que desde el Ayuntamiento, como administración mas cercana al
ciudadano, se podría abordar la gestión de las viviendas de titularidad de la
Generalitat de Catalunya, ubicadas en nuestra Ciudad, de una manera más
eficiente; articulando de forma transversal los diferentes servicios del Ayuntamiento
para dar la mejor solución posible a la problemática habitacional de las personas en
situación de vulnerabilidad en nuestra Ciudad y evitar que puedan ser objeto de
abusos por parte de las bandas organizadas que trafican con las viviendas.
VISTO el artículo 8. Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en
el que se establece:
1. Los entes locales, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus
intereses, ejercen las competencias de vivienda de acuerdo con lo establecido por
la legislación de régimen local, la legislación urbanística y la presente ley, sin
perjuicio de la capacidad de suscribir convenios y concertar actuaciones con otras
administraciones y agentes de iniciativa social y privada que actúan sobre el
mercado de vivienda protegida y libre.
2. Además de las competencias de promoción y gestión que les reconoce la
legislación de régimen local, los entes locales pueden concertar políticas propias de
vivienda con la Administración de la Generalidad, en el marco de los instrumentos
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locales y supralocales de planificación establecidos por la presente ley y la
legislación urbanística, y pueden solicitar la creación de consorcios u oficinas
locales de vivienda para la gestión conjunta de funciones y servicios vinculados a la
vivienda.
VISTO el Convenio de colaboración y encargo de gestión entre la Agencia de
l'Habitatge de Catalunya y el Ayuntamiento de L'Hospitalet, relativo a la Oficina
Local de Vivienda sita en este municipio; y que tiene por objeto "establecer la
colaboración y el encargo de gestión entre las partes para el asesoramiento y la
gestión de los servicios en materia de vivienda, por medio de la Oficina Local de la
Vivienda, sita en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat, con la finalidad de
facilitar a la ciudadanía la proximidad de las gestiones y los servicios relativos a la
vivienda".
VISTOS el Artículo 47 de la Constitución Española y el Artículo 26 del Estatuto de
Autonomía de Catalunya, en los que se recoge el derecho a la vivienda y la
obligación de los poderes públicos para asegurar a los ciudadanos el derecho a
acceder a una digna; La Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la
Vivienda; La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y los Artículos
9, 10 y 11 de la Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad
Pública de Cataluña.
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) Ha estat REBUTJAT l’acord PRIMERO amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; 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 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’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a que, sin dilación, inicie los trámites
con la Generalitat de Catalunya para arbitrar los mecanismos legales, en el
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marco del convenio de colaboración para el asesoramiento y gestión de los
servicios en materia de vivienda a través de la Oficina Local de Vivienda, para la
cesión de la gestión del uso de las viviendas de titularidad de la Generalitat de
Catalunya ubicadas en nuestra Ciudad.
b) Ha estat APROVAT l’acord SEGUNDO amb 14 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO: INSTAR a la Alcaldía, en su calidad de Presidenta de la Junta
Local de Seguridad, a que se implementen, previo estudio y acuerdo de la Mesa
de Coordinación Operativa, las oportunas medidas para erradicar de la Ciudad
la actuación de los grupos organizados que trafican con las viviendas y, lo que
es peor, con la necesidad de muchas personas en situación precaria o de
vulnerabilidad.
c) Ha estat APROVAT l’acord TERCERO amb 14 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO: DAR TRASLADO de la presente moción a la Agencia Catalana de
l'Habitatge, a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, a los vecinos de la
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calle Victoria Kent, 4A, a la Alcaldía Presidencia, a la Junta Local de Seguridad
de L'Hospitalet, al Jefe del Cuerpo de la Guardia Urbana de nuestra Ciudad y a
los Grupos municipales de este Ayuntamiento.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
ATENDIDO que la preocupación por dar una solución a la problemática de las
personas en situación de vulnerabilidad, que ocupan una vivienda desocupada
porque no pueden pagar hipotecas o alquileres a precio de mercado; es una
prioridad de todos o la gran mayoría de los Grupos municipales de esta
Corporación. Todos somos conscientes que ello pasa, entre otras medidas, por
trabajar por conseguir el exigente objetivo del 15% de las viviendas del municipio
destinadas a políticas sociales, fijado en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de
Derecho a la Vivienda; es decir, crear un parque público de alquiler de viviendas
que sea capaz de asumir la demanda existente.
ATENDIDO que el Plenario de este Ayuntamiento aprobó, el pasado 28/2/2017, una
moción presentada por este Grupo municipal, en la que se INSTABA al Gobierno
municipal a la elaboración del Plan Local de Vivienda de L’Hospitalet, orientado a
impulsar un parque público de vivienda de alquiler asequible y vivienda de alquiler
social en el marco de los objetivos establecidos en la Ley 18/2007, del derecho a la
vivienda y a la rehabilitación de viviendas y la rehabilitación urbanística de los
barrios.
VISTAS las preocupantes noticias recientemente publicadas en diarios de màxima
tirada de ámbito autonómico y estatal; en las que ilustra la magnitud del descontrol
del fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas: “mafias organizadas que en los
últimos dos años se han aprovechado del grave problema de la falta de vivienda
para sacar su tajada" (La Vanguardia). En palabras de la Parlamentaria del PDCAT,
Sra. Ciuró i Buldó: "Hoy hay cientos de viviendas en manos de administraciones
públicas destinadas a políticas sociales, pero que no pueden cumplir esta finalidad
porque están ocupadas. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, tiene 322 en
estos extremos. Resulta que hay una realidad a la que no podemos cerrar los ojos,
y es que existen redes organizadas, auténticas mafias, que localizan pisos vacíos,
sean de quien sean, los cambian el bombín y los ceden..." a cambio de una
cantidad cobrada de forma absolutamente ilegal (Diario de sesiones del Congreso
de los Diputados - Sesión Plenaria de 14 de marzo de 2017).
ATENDIDO que el fenómeno descrito en el apartado anterior, se ha constatado en
nuestra Ciudad, focalizada la noticia periodística en el inmueble sito en la calle
Victoria Kent, 4A, propiedad de la Generalitat de Catalunya y en la que los vecinos
denuncian que bandas organizadas trafican con las viviendas y, lo que es peor, con
la necesidad de muchas personas en situación precaria o de vulnerabilidad.
ATENDIDO que, como bien recuerda la Parlamentaria del Partido Socialista, Sra.
Rominguera Salazar: "que estas actividades que los extorsionadores y las mafias
llevan a cabo —insisto, forzar puertas, enganchar suministros, cambiar cerraduras,
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extorsionar, alquilar y subalquilar— son ilícitos perfectamente definidos en nuestro
Código Penal, siendo esta, la vía penal, la que hay que transitar cuando estamos
hablando de solventar casos en los que realmente hay extorsión... "proponiendo
impulsar" acuerdos con las corporaciones locales para incorporar a la Policía local a
las labores de vigilancia en el ámbito de sus competencias.." y en colaboración con
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad; porque " no solo desde el Gobierno central,
sino también desde los Gobiernos locales, con competencias y medios para ello, se
puede y se debe acabar con estas mafias organizadas" (Diario de sesiones del
Congreso de los Diputados - Sesión Plenaria de 14 de marzo de 2017).
ATENDIDO que como expresamente manifiesta la PAH en relación a la
problemática de las mafias que se aprovechan de la necesidad de los mas
vulnerables: "para frenarlas hay que denunciarlas y erradicarlas a través de la
actuación de los cuerpos de seguridad y de la justicia. No sirve poner el foco sobre
las personas que, desesperadas y desprotegidas, caen en la estafa. De hecho, si
se deja a alguien en la calle sin alternativa habitacional, no tendrá más remedio que
ocupar de nuevo y estar inmerso en un circulo vicioso de ocupación-desahucio".
ATENDIDO que desde el Ayuntamiento, como administración mas cercana al
ciudadano, se podría abordar la gestión de las viviendas de titularidad de la
Generalitat de Catalunya, ubicadas en nuestra Ciudad, de una manera más
eficiente; articulando de forma transversal los diferentes servicios del Ayuntamiento
para dar la mejor solución posible a la problemática habitacional de las personas en
situación de vulnerabilidad en nuestra Ciudad y evitar que puedan ser objeto de
abusos por parte de las bandas organizadas que trafican con las viviendas.
VISTO el artículo 8. Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en
el que se establece:
1. Los entes locales, bajo el principio de autonomía para la gestión de sus
intereses, ejercen las competencias de vivienda de acuerdo con lo establecido por
la legislación de régimen local, la legislación urbanística y la presente ley, sin
perjuicio de la capacidad de suscribir convenios y concertar actuaciones con otras
administraciones y agentes de iniciativa social y privada que actúan sobre el
mercado de vivienda protegida y libre.
2. Además de las competencias de promoción y gestión que les reconoce la
legislación de régimen local, los entes locales pueden concertar políticas propias de
vivienda con la Administración de la Generalidad, en el marco de los instrumentos
locales y supralocales de planificación establecidos por la presente ley y la
legislación urbanística, y pueden solicitar la creación de consorcios u oficinas
locales de vivienda para la gestión conjunta de funciones y servicios vinculados a la
vivienda.
VISTO el Convenio de colaboración y encargo de gestión entre la Agencia de
l'Habitatge de Catalunya y el Ayuntamiento de L'Hospitalet, relativo a la Oficina
Local de Vivienda sita en este municipio; y que tiene por objeto "establecer la
colaboración y el encargo de gestión entre las partes para el asesoramiento y la
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gestión de los servicios en materia de vivienda, por medio de la Oficina Local de la
Vivienda, sita en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat, con la finalidad de
facilitar a la ciudadanía la proximidad de las gestiones y los servicios relativos a la
vivienda".
VISTOS el Artículo 47 de la Constitución Española y el Artículo 26 del Estatuto de
Autonomía de Catalunya, en los que se recoge el derecho a la vivienda y la
obligación de los poderes públicos para asegurar a los ciudadanos el derecho a
acceder a una digna; La Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la
Vivienda; La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y los Artículos
9, 10 y 11 de la Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad
Pública de Cataluña.
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:
PRIMERO: INSTAR a la Alcaldía, en su calidad de Presidenta de la Junta Local de
Seguridad, a que se implementen, previo estudio y acuerdo de la Mesa de
Coordinación Operativa, las oportunas medidas para erradicar de la Ciudad la
actuación de los grupos organizados que trafican con las viviendas y, lo que es
peor, con la necesidad de muchas personas en situación precaria o de
vulnerabilidad.
SEGUNDO: DAR TRASLADO de la presente moción a la Agencia Catalana de
l'Habitatge, a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, a los vecinos de la calle
Victoria Kent, 4A, a la Alcaldía Presidencia, a la Junta Local de Seguridad de
L'Hospitalet, al Jefe del Cuerpo de la Guardia Urbana de nuestra Ciudad y a los
Grupos municipales de este Ayuntamiento.
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 49,
50 i 51, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, em sembla que tots tres han d’intervenir, doncs quan vulguin.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció per la cobertura de vacunes recomanades, tracta o va d’una moció sobre
la prevenció d’atenció primària, de salut pública i també de drets. Davant les recents
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onades o visions sobre la vacunació, ens trobem mares i pares en mig de debats
científics, pseudocientífics, d’interessos, de lobis i decisions o indecisions per part
de les administracions. El problema, és que la desprotecció i el cost econòmic i una
certa ansietat, l’assumim nosaltres, les famílies i els nostres fills.
Quan vas al pediatra i et recomanen de manera insistent i pedagògica que el teu
nen o nena hauria de tenir aquesta vacuna al seu calendari. Quan infermers et
diuen que és una barbaritat que no estigui inclosa dintre del calendari de vacunació.
Quan vas a una farmàcia i una altra i la resposta és que no tenim, no dispensem i la
llista d’espera arriba fins al gener de l’any vinent, t’apunto?
Amb aquesta situació, quan la societat catalana de pediatria recomana per a la
població infantil-juvenil la vacuna que cobreix la meningitis B, del bacteri
meningococ que pot causar meningitis o bé una infecció generalitzada en el cos,
que es diu sèpsia, recordar, en aquest cas, que la meningitis B és la més freqüent a
Europa i afecta especialment als menors de 5 anys i a la població major de 70 anys,
amb una tassa de mortandat molt elevada, el 10% dels infectats.
Recordant que l’Associació Espanyola de Pediatria argumenta el seu posicionament
favorable en tres elements, que tot i ser el contagi poc freqüent, pot ajudar a evitar
les complicacions de la meningitis B. Que no té efectes adversos destacables i té
una elevada eficàcia, més del 90%, i que és compatible amb la resta de vacunes
del calendari vacunal actual.
Així, trobem que, a partir del 2013, diversos països de la Unió Europea, com el
Regne Unit, van aprovar la introducció en el calendari de vacunació obligatòria.
Trobem que a Espanya, el Govern, via l’Agència Espanyola de Medicaments i
Productes Sanitaris, la va considerar inicialment d’ús hospitalari. Posteriorment, a
partir de l’1 d’octubre de 2015, es va autoritzar la disposició per pares i mares a les
farmàcies.
Recordem que l’Associació Espanyola de Pediatria, l’Associació Espanyola de
Vacunologia i la Societat Espanyola de Medicina Preventiva, Salut Pública i
Higiene, van emetre un comunicat en el que van mostrar la seva sorpresa davant
aquesta decisió, que diu, resumint: “aquesta vacuna pot constituir la millor mesura
preventiva enfront de la infecció meningococica, invasora del serogrup B. Una
malaltia poc freqüent, però devastadora, que s’acompanya d’una letalitat uniforme
del 10% i entre el 10% i el 30% de seqüeles permanents. Sense cap dubte, es
tracta d’un avenç fonamental, la lluita contra aquesta enfermetat. Portem a més,
mesos amb problemes d’abastiment, com ha informat el Ministeri de Sanitat a finals
de gener.
Atès que el calendari comú de vacunació del sistema nacional de salut, només
contempla vacunació davant aquest bacteri per als grups de risc.
Atès que aquesta vacunació que disposa de quatre dosis, suposa cent sis euros per
cada vacunació.

…/…

160

Sol·licitem al Ministeri de Sanitat i a la Conselleria de Salut que es faci extensiva la
vacuna contra la meningitis B al calendari vacunal de tots els nens i nenes.
Sol·licitar a la Conselleria de Salut que aquesta vacuna sigui finançada per la
Generalitat de Catalunya i/o l'organisme corresponent, durant el curs vigent.
Que es continuï avançant en l’establiment de un calendari i un registre vacunal únic
per a totes les Comunitats Autònomes.
Sol·licitar a la Conselleria de Salut i a l'ICS que es revisin certs protocols i es
garanteixi el trasllat d'instruccions ràpides i precises als professionals sanitaris, en
coherència amb les mesures de política sanitària i amb la informació subministrada
a l’opinió pública.
Cinquè, que els responsables de les administracions sanitàries considerin la
immunització com una prioritat sanitària nacional i, com a tal, n’assegurin la
disponibilitat.
I darrer, donar traslladat al Ministeri de Salut, Conselleria de Salut, Conselleria
d'Economia i Coneixement, a l'ICS, sindicats sanitaris de referència de Catalunya,
CONFAVC, Federació d’Associacions de Veïns i Agrupacions de Pares i Mares de
Catalunya. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Presento la moció per la implantació d’un servei de reutilització de productes a la
deixalleria.
Amb l’entrada en vigor de la llei 3/2015, de mesures fiscals, financeres i
administratives, es modifica el concepte de deixalleria, per tal de desenvolupar
també activitats de reutilització d’objectes. El redactat acaba d’aquesta manera: “la
deixalleria és el centre de recepció i emmagatzematges selectius de productes per
a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors, la preparació
per a la reutilització, la valorització i la disposició final.” Per això, donada la
normativa existent, es considera com objectiu prioritari, la prevenció seguida de la
preparació per a la reutilització i estudis recents mostren el gran potencial de
reutilització dels objectes que arriben a les deixalleries.
La deixalleria municipal pot jugar un paper clau a la prevenció i reutilització de
residus municipals, reduint la gestió de quantitats considerables de materials que
d’altre forma requeririen tractament. La pràctica de la reutilització reforça el
missatge que les deixalleries tenen com objectiu principal aquesta recuperació de
materials i això pot influir positivament a la sensibilització i la conscienciació de la
ciutadania envers els residus.
Un nombre molt significatiu d’objectes que arriben a la nostra deixalleria estan en
bon estat i encara tenen la possibilitat de ser reutilitzats i reaprofitats, però
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actualment no es permet que altre usuari se’ls pugui endur. La reutilització també és
una forma de preservar el mediambient i és un dels pilars fonamentals d’educació
ambiental. Reutilitzant, no cal fabricar-ne, ni consumir-la de nou, podem allargar la
vida útil dels que ja tenim.
Aquesta preparació no comporta, en general, un recàrrec important, perquè la
majoria de les operacions no requereixen massa temps ni gaire personal extra. Pot
generar un ingrés i també pot generar un ingrés que contribueixi a la recuperació de
les despeses o un estalvi per la disminució de materials que d’altra forma
precisarien un tractament.
La reutilització de materials també pot estar lligada a diferents oportunitats socials,
com ara la creació de nous llocs de treball i facilitar accés a aquests productes a
persones que estan excloses del seu accés per qüestions socio-econòmiques.
Aquesta qüestió és fonamental sempre, però agafa una especial rellevància en
situacions com l’actual de crisi econòmica, atur, precarietat i retallades en
prestacions socials.
Hi ha municipis del nostre voltant, com potser El Prat, Montgat, San Cugat,
Viladecans, que ja estan implementant diferents models de gestió que poden ser
coordinats amb serveis socials, coordinats amb entitats sense ànim de lucre, poden
fer mercats de segona mà, reparacions autogestionades, n’hi ha molts mecanismes
per fer-ho.
Per això, nosaltres demanem al Govern municipal l’estudi, la realització d’un estudi
en un període de sis mesos, per posar en marxa un servei per reutilitzar objectes de
la deixalleria que es troben en bon estat de conservació i funcionament, que l’estudi
contemplarà mesures per tal d’engegar l’oportuna col·laboració amb col·lectius i
entitats per l’òptima prestació del servei. Un cop aprovat aquest estudi, dotar al
projecte de recursos i de les eines informàtiques necessàries per poder donar el
servei a partir de l’any 2018.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo presentaré la moció 51 que és per donar suport al manifest “Millorar el sistema
sanitari: enfortir l’atenció primària”.
Diversos col·lectius en defensa de la sanitat pública han fet arribar al Departament
de Salut i a la Gerència de l’Institut Català de la Salut, el següent manifest que és
l’expressió del malestar de tota l’atenció primària, dels professionals i usuaris i del
que fem un resum del mateix.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Respecte de la moció 49, la moció sol·licitant la cobertura de les
vacunes recomanades, a favor. La moció 51, la moció per donar suport al manifest
“Millorar el sistema sanitari: enfortir l’atenció primària”, a favor. I respecte a la moció
50, la moció per a la implantació d’un servei de reutilització de productes a la
deixalleria, la votaré a favor, però sí que m’agradaria matisar algunes coses.
Jo no sé si el model exacte de fer aquest servei justament a la deixalleria, amb la
tipologia de ciutat i de deixalleria que tenim, no sé si serà el més adequat o no, en
tot cas, amb aquest estudi ja veurem, però sí que, en el mateix sentit de la moció, sí
que crec que podríem estudiar una fórmula que recolzi també altres programes que
ja tenim en aquesta ciutat com “millor que nou, repara’t” o d’altres programes que
tenim en el tema de la reutilització i de la reparació també de productes, i el que
hauríem de cuidar és que el que arribi realment a la deixalleria siguin productes que
no es puguin reutilitzar, que siguin productes que siguin deixalla, que siguin
productes que vagin o a reciclatge o que vagin a l’última de les opcions, a abocador
o a incineració en el cas que es pugui.
Llavors, en aquest sentit sí que creiem que és interessant la moció, que és una
moció que aporta un punt més a la gestió dels residus i a les campanyes de
prevenció de residus de la nostra ciutat i, en aquest sentit, la votarem a favor.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, les votarem, votarem les tres a favor. Simplement, en la 51, de suport al
manifest per millorar el sistema sanitari, bé, la present moció tracta de donar suport
a un manifest que denuncia retallades i polítiques, despeses públiques que deixen
de banda les inversions necessàries en l’atenció primària. Està signat per múltiples
organitzacions com ara la FOCAP, el Col·legi de Treball Social de Catalunya,
ALFICC, CONFACV, CAMFIC i Rebel·lió Atenció primària.
Al manifest consta un recull de dades interessants, com ara que al 2010 es va
destinar un 18% del pressupost total del Departament de Salut a l'atenció primària i
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al 2016 només un 14%. També que els pressupostos del present 2017 per a la
Salut, augmenten en 408 milions d'euros, però només 27,6 milions d'euros, que és
un 6,7%, seran destinats a l'atenció primària.
Donem ple suport a aquesta moció i també al manifest que inclou. A l'Hospitalet
entenem molt bé, no només les conseqüències de les retallades i l'augment de les
llistes d'espera, també hem viscut molt de prop com la gestió allunyada del territori,
acaba prenent decisions no gaire ajustades a la realitat dels nostres barris. És per
això que ens sentim molt reflectits amb les demandes exposades, sobre el retorn de
la gestió i l'autonomia al centre d'atenció primària, per tal d’adaptar els seus
recursos a les veritables necessitats de les seves pacients.
També a convertir l'atenció primària en l'eix de tot el sistema sanitari, tenint en
compte que el personal de referència de l’atenció primària és qui millor coneix la
situació, urgència i estat de les persones amb necessitats mèdiques. Aportant a
més, un angle social que fa de la salut una qüestió integral, no només una diagnosi
facultativa. Creiem en les polítiques de proximitat, també a la salut i l'atenció
primària sanitària és el primer contacte. Per això, votarem a favor d’aquesta moció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata votarem a favor de les tres mocions. Respecte de la
49, sol·licitant la cobertura de les vacunes recomanades, som ferms defensors de la
importància de complir amb el calendari de vacunacions, no s’ha de crear pas
alarma respecte d’aquesta malaltia, però sí que existeix la recomanació de vacunarse i, per tant, creiem que seria adient que fos inclosa dins del calendari de
vacunacions i és una vacuna molt cara, més de 100 euros per dosi, per tant, hi ha
famílies que poden veure com els seus recursos econòmics els hi fan impossible
posar-la.
Quant a la moció 50, de la implantació del servei de reutilització de productes de
deixalleria, tot allò que sigui per avançar, per millorar en aquest tema, hi estarem
totalment a favor.
I quant a l’última moció, la 51, de suport al manifest “Millorar el sistema sanitari”,
votarem a favor, realment l’atenció primària és la base del sistema sanitari i calen
més recursos i, a més a més, s’inverteix als CAP t’estalvies més despesa en el
futur, perquè pots fer prevenció i promoció de la salut, i aquí afeixiria, amb
independència que votem que sí, que si pogués ser, als proponents, afeixiria que
s’enviés la moció al Sindicat de Metges de Catalunya, ja que també estan treballant
en el tema de l’atenció primària.
Deia que, si no hi ha inconvenient, afegint el trasllat, i això en tot cas ja contestaran,
al Sindicat de Metges de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Han dit que sí.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Acceptem, sí.

SRA. ALCALDESSA
Val, s’accepta la proposta i, per tant, ara la resta de grups es posicionen amb
aquesta incorporació. Per part dels anteriors no hi ha cap canvi i passaríem a
Esquerra Republicana.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció que demana la implantació d’un servei de reutilització de productes
de la deixalleria, votarem a favor, creiem que és important seguir avançant en la Llei
de les tres erres, de reduir el consum, reutilitzar i reciclar, i creiem que és important
això. I també considerem que és una oportunitat per donar també entrada a entitats
socials i del tercer sector i potenciar la reutilització.
Sobre el tema de les vacunes, ens abstindrem, perquè des del Departament no es
recomana la incorporació d’aquesta vacuna pel dubtes que encara genera, la
incidència és molt baixa, és de 0,31 casos per 5.000 habitants, la seva eficàcia no
cobreix tots els serotipus de la malaltia, augmenta els anticossos, però no està
demostrada la seva efectivitat clínica, té uns efectes adversos pitjors que els que es
produeixen amb d’altres vacunes, sobretot si s’aplica combinada amb una altra
vacuna i actualment només està inclosa al Regne Unit i a la República Txeca. El
mateix president de la Societat Catalana de Pediatria comparteix el criteri del
Departament de no incloure-la i no recomana la seva inclusió en termes de salut
pública. El que sí que cal dir és que en casos de brots i en poblacions que
presenten algun tipus de risc, la vacunació està plenament garantida.
I sobre la moció de suport al manifest “Millorar el sistema sanitari: enfortir l’atenció
primària”, votarem a favor, precisament ahir es va presentar l’estratègia nacional
d’atenció primària i salut comunitària, que s’ha fet amb més de 500 professionals
durant el 2016 i 2017, que va precisament en la línia del que es demana en aquest
manifest, s’augmenta el pressupost de l’atenció primària del 16% al 20%, es preveu
incorporar més de 5.000 professionals de l’atenció primària, s’augmenten també els
recursos, sobretot els equips d’atenció primària de les zones més desfavorides, hi
ha diners extres també per substitució de professionals i s’intenta posar i consolidar
l’atenció primària com a eix vertebrador del sistema públic de salut, a més
d’augmentar l’autonomia dels propis equips d’atenció primària. Per tant, votarem a
favor, moltes gràcies.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 49, votaremos en contra del primer punto y a favor del resto,
es cierto que el año pasado se distribuyeron un total de 1.700.000 dosis, que
representa el 17% del total del producto que se fabrica para todo el mundo, pero
esta vacuna todavía tiene que ser más seguida por las autoridades sanitarias, como
se ha argumentado ya en este Pleno. Como dice la moción, el sistema de salud lo
contempla y lo garantiza frente a grupos de riesgo, pero actualmente, desde Salud
Pública, se viene haciendo un seguimiento, que se está haciendo desde 2013,
directo con la Agencia Europea del Medicamento, y está obteniendo toda la
información posible para incorporarlo de manera permanente, pero todavía no tiene,
a día de hoy, los datos concluyentes como para incorporarlo al sistema público.
Respecto a la 50, nos abstendremos, porque sí que valoramos positivamente la
propuesta, pero antes de ponerlo en marcha sí que nos gustaría ver qué
planteamiento o qué resultados dicen ese estudio y qué modelo es el que llevarían
a cabo.
Y respecto a la 51, sí que la votaríamos a favor. Desde el gobierno de la
Generalitat, pues llevan años, años, mermando recursos del sistema sanitario, a
ello se suma una gestión bastante deficiente por parte sobretodo ya últimamente,
por el último. el Sr. Comín, que afirmó incluso hace…en el 2016, que la red pública
de hospitales de Cataluña tenía que volver a su esencia, es decir, que ahí han de
estar los operadores hospitalarios sin afán de lucro, yo no sé cuál es la esencia que
decía, lo cierto es que esa esencia política lo que produjo, pues fue un colapso en
invierno de la sanidad pública catalana. Eso es un ejemplo de gobernar con la
ideología y no con la gestión y mirando por los ciudadanos. Por tanto, el sistema
público de salud de la Generalitat actualmente está gobernado por una base
ideológica y no una base donde prime el servicio a los ciudadanos y un servicio tan
importante como es la sanidad. Por tanto, la apoyaremos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, votamos favorablemente en las tres.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, en relació a les dues de l’àmbit sanitari, la 49 i la 51, en fi, més enllà dels dubtes
expressats de caire científic que, en tot cas, en seu científica, doncs segurament
seran adequadament resolts, votarem totes dues a favor. Una pel que fa al
calendari de vacunació, doncs sembla que no hi ha una única discrepància en
relació a tot el territori de l’Estat, sinó que també n’hi ha una altra vacuna que també
balla segons l’autonomia. I en relació a la número 51, evidentment, o sigui, la
pèrdua de professionals i de qualitat del nostre sistema d’atenció primària ha sigut
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terrible i efectivament a la nostra ciutat també en sabem prou d’aquesta situació.
Per tant, sens dubte i absolutament favorable a totes dues mocions, 49 i 51.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa, per a la implantació d’un servei de reutilització de productes
a la deixalleria, votarem favorablement aquesta moció tot i que també exposarem
alguns matisos.Tots compartim el diagnòstic que ja s’ha fet per part dels grups, és
evident que hem de fer un gran esforç, primer en reduir i després en reutilitzar i
també en reciclar.
Sobre el tema de la reutilització, cal palesar per això que a la ciutat el que s’està
intentant és que arribi el menys producte possible de deixalla a la deixalleria. I, en
aquest sentit, a mi també m’agradaria posar en valor una qüestió que són les
botigues de segona mà, que moltes vegades són menyspreades per molta gent,
però que en aquesta ciutat hi ha desenes que paguen els seus impostos i que tenen
els seus treballadors i treballadores i que permeten aquesta reutilització d’aparells,
d’objectes, en bon estat. Dic això, perquè és molt més important tota aquesta xarxa
que tenim a la ciutat de reutilització d’estris, que allò que puguem fer ja en la part
final de la deixalleria, quan algú porta alguna cosa a la deixalleria, normalment no
arriba ja en bones condicions o quan algú abandona alguns trastam en un
contenidor, és evident que no està en les millors condicions de reutilització, ni en les
condicions de seguretat que són exigibles. Per tant, hem d’intentar, d’alguna
manera, impulsar aquesta idea de la reutilització abans que arribi a la deixalleria,
per això s’estan fent tallers al centre Ana Díaz Rico, de reparació d’electrodomèstics
i de joguines i de qualsevol element que pugui ser reutilitzat i la idea és poder
ampliar aquests tipus de tallers a més punts de la ciutat.
És evident que si volem fer aquest tipus de treball a la deixalleria, hem de muntar
un sistema i haurem de comptar amb alguna entitat del tercer sector, del sector
social, per fer-ho possible. Jo el que no sé si és possible, és fer un estudi en sis
mesos, també els hi dic, perquè un estudi en sis mesos, amb el suport de la
Diputació i amb totes les condicions de transparència que són exigibles, doncs
escolti’m, no sé si és possible. Ho dic, perquè la moció parla que en sis mesos
estigui fet l’estudi i això per part dels serveis tècnics de la casa, en aquest moment
és impossible, per tant, haurem de buscar la millor manera, per això deia a l’inici
que aquí n’hi ha matisos que hem de tenir en consideració.
I després també m’agradaria posar en valor una altra qüestió. Nosaltres hem
aportat aquí una moció de la Declaració de Sevilla, que va fer la Federació de
Municipis d’Espanya, sobre la qüestió de l’economia circular, i n’estem convençuts
que aquest és un element clau, per això la majoria d’elements que arriben a la
deixalleria entren en un procediment, tot allò que és valoritzable, de concurs públic.
Això ja es fa amb els metalls, es fa amb els olis, es fa amb el paper i el cartró, es fa
amb els envasos metàl·lics i es fa també amb el vidre, ho dic perquè això ja ho
estem fent i això en termes de tones, de volum, té, jo diria, un volum importantíssim.

…/…

167

Per tant, posem també en valor això, perquè sembla que allò que arriba a la
deixalleria és tot rebuig i que anirà a l’abocador, no és així, afortunadament moltes
de les coses que arriben a la deixalleria tenen, a través de la reutilització i a través
sobretot del reciclatge, una vida útil a posteriori, s’estalvia molta energia, i penso
que val la pena que algun dia també des de l’àrea d’Espai Públic, ja ens oferim a
això, us puguem explicar amb detall que significa en termes de tones anuals, tot
aquest treball que ja s’està fent. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si...sí, no cal que siguem molt llargs, perquè s’han aprovat les tres,
no cal que...

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No, només una cosa que volia comentar, comparteixo el que ens ha comentat el Sr.
Castro i el Sr. Jiménez, que l’objectiu és que arribin quant menys objectes que es
puguin utilitzar, millor, a la deixalleria, que hauria d’arribar el que no es pot servir ja.
Comparteixo també el que s’està fent des de la deixalleria en aquest moment per tal
de reciclar, bé, totes aquestes dades tècniques que ens ha donat el Sr. Castro. I el
termini de sis mesos, en tot cas nosaltres el que volem és que es treballi amb
aquesta intenció, és un termini flexible, no posarem problemes en això, només era
una proposta més, per tal d’afegir el que ja s’està fent a la ciutat. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, tal y como se ha dicho, esta mañana se conocía la disposición de la Conselleria
de asumir parte de este manifiesto, y yo creo que cabe destacar y nuestro grupo
quiere destacar, que en esto han sido vital las movilizaciones de todas las
plataformas en defensa de la sanidad pública, que han estado de alguna manera
empujando para que sea posible. Es vital defender la sanidad pública de calidad y
aquí tenemos grandes ejemplos como, por ejemplo, Rebelión Bellvitge que cada
miércoles está en la puerta del hospital, un hospital que no ha tenido más recortes,
porque estaban ahí y es de recibo darles un reconocimiento y agradecerles toda su
lucha y su fuerza.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna intervenció més o queda suficientment debatut,
quedarien aprovades, entenc, les tres mocions, Sra. Secretària?
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SRA. SECRETÀRIA
Sí.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, doncs passaríem a les mocions presentades pel Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números49, 50 i 51 ; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 49.- SOL·LICITANT
RECOMENADES.

LA

COBERTURA

DE

LES

VACUNES

Atès que la Societat Catalana de Pediatria recomana per a la població infantojuvenil algunes vacunes no finançades actualment pel Servei Català de la Salut.
Una d’aquestes vacunes no finançades es diu Bexsero, que cobreix la Meningitis B.
El meningococ és un bacteri que pot causar meningitis o bé una infecció
generalitzada a tot el cos, denominada sèpsia. El tipus B és el més freqüent a tota
Europa. És immunògena i segura. S'administren tres dosis, als dos, quatre i sis
mesos d'edat i una quarta dosi de record entre els dotze i quinze mesos de vida. És
compatible amb la resta de vacunes del calendari vacunal d’aquestes edats llevat
de la vacuna enfront del meningococ tipus C, per manca d’estudis.
La vacuna enfront del meningococ tipus B es diu Bexsero, la produeix el laboratori
GSK, i, es va aprovar el 2013 i des del 2015 està a la venda a farmàcies.
Atès que el passat 31 de gener el Ministeri de Sanitat, a través de l'Agència
Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), va informar dels
problemes de subministrament de l'esmentada vacuna després que el laboratori
que la comercialitza li comuniqués incidències en la fabricació de dos dels seus lots.
Atès que el laboratori va informar que aquests problemes en la fabricació
provocarien que en els primers mesos del 2017 es distribuïssin quantitats inferiors a
les de l'any passat, per la qual cosa es va incloure en la llista de medicaments amb
problemes de subministrament, la qual cosa va provocar alarma entre les famílies
que veiem que hi havia llista d’espera a les farmàcies o que havien d’anar fins i tot a
Andorra a comprar el Bexsero.
No obstant això, ha estat garantida en els centres de salut per als casos de risc,
que és quan a més és finançada pel Sistema Nacional de Salut (SNS).
Atès que el calendari comú de vacunació del Sistema Nacional de Salut només
contempla la vacunació davant el meningococ B per a grups de risc específic.
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Atès que amb motiu de la “Semana Mundial de la Inmunización”, la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) va recordar la importància de
què els professionals coneguin les situacions de risc que requereixin vacunes
especials, i, que els responsables sanitaris han d’assegurar la disponibilitat de les
vacunes.
Atès que les altes taxes de cobertura vacunal que existeixen a Catalunya i a
Espanya, han motivat que la població i alguns professionals percebin com a remota
la possibilitat de què es produeixin casos de malalties molt freqüents en l’era prèvia
a les vacunes, com per exemple el xarampió, diftèria, o la poliomielitis. Malalties,
que normalment no tenen un tractament específic i que poden produir mort i greus
seqüeles. De fet s’està donant un augment de casos de xarampió amb resultat de
mort a països del nostre entorn com són França, Alemanya, Itàlia, Romania, etc.
Vistos els darrers casos on alguns infants han sofert el contagi de la meningitis B, i
per desgràcia la mort d'algun dels contagiats.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E 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:
a) Ha estat APROVAT l’acord PRIMER 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; 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 3 vots en contra dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Sol·licitar al Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut que es faci
extensiva la vacuna contra la meningitis B al calendari vacunal de tots els nens.
b) Ha estat APROVAT l’acord SEGON 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

…/…

170

Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín;del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut que aquesta vacuna sigui
finançada per la Generalitat de Catalunya i/o l'organisme corresponent, durant el
curs vigent.
c) Ha estat APROVAT l’acord TERCER amb 25 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín;del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Que es continuï avançant en l’establiment de un calendari i un
registre vacunal únic per a totes les Comunitats Autònomes.
d) Ha estat APROVAT l’acord QUART amb 25 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín;del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de
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la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Sol·licitar a la Conselleria de Salut i a l'ICS que es revisin certs
protocols i es garanteixi el trasllat d'instruccions ràpides i precises als
professionals sanitaris, en coherència amb les mesures de política sanitària i
amb la informació subministrada a l’opinió pública.
e) Ha estat APROVAT l’acord CINQUÈ amb 25 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín;del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Que els responsables de les administracions sanitàries considerin la
immunització una prioritat sanitària nacional, i com a tal, n’assegurin la
disponibilitat
f)

Ha estat APROVAT l’acord SISÈ amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín;del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
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SISÈ.- Donar traslladat al Ministeri de Salut, a la Conselleria de Salut, a la
Conselleria d'Economia i Coneixement, a l'ICS, als sindicats sanitaris de
referència de Catalunya, a la CONFAVC, a la FAVL'H i a les Associacions de
Pares i Mares 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.
MOCIÓ 50.- PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SERVEI DE REUTILITZACIÓ DE
PRODUCTES A LA DEIXALLERIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, 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 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,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la normativa existent en matèria de residus considera com objectiu
prioritari la prevenció, seguida de la preparació per a la reutilització i que estudis
recents mostren el gran potencial de reutilització dels objectes que arriben a les
deixalleries, hem de considerar que la deixalleria municipal pot jugar un paper clau
en la prevenció i la reutilització de residus municipals, reduint la gestió de quantitats
considerables de materials que d’altra forma requeririen tractament.
Atès que amb la pràctica de la reutilització es reforça el missatge de què les
deixalleries tenen com a objectiu principal la recuperació de materials i això pot
influir positivament en la sensibilització i en la conscienciació de la ciutadania
envers els residus.
Atès que un nombre significatiu dels objectes que arriben a la deixalleria estan en
bon estat i encara tenen la possibilitat de ser reutilitzats i reaprofitats, com per
exemple: mobles, cotxets i altres materials per a nadons, electrodomèstics, etc.
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però actualment no és permès que un altre usuari o col·lectiu se’ls pugui endur per
fer-ne un nou ús.
Atès que la reutilització és també una forma de preservar el medi ambient, és un
dels pilars de l’educació ambiental, juntament amb la reducció de residus i el
reciclatge. Així, reutilitzant objectes o estris, no cal fabricar-ne i consumir-ne de
nous, sinó que podem allargar la vida útil dels que ja tenim.
Atès que pel que fa al balanç econòmic, aquesta preparació no comporta, en
general, un recàrrec important, perquè la majoria de les operacions no requereixen
massa temps ni gaire personal extra, i fins i tot, en alguns casos, pot genera un
ingrés que contribueixi a la recuperació de les despeses o un estalvi per la
disminució de materials que d’altre forma precisarien tractament.
Atès que, a més de l’avantatge a nivell ambiental, la reutilització de materials també
pot estar lligada a diferents oportunitats socials com ara la creació de nous llocs de
treball i facilitar l’accés a aquests productes a persones excloses del seu accés per
qüestions socioeconòmiques.
Aquesta qüestió és fonamental sempre, però agafa una especial rellevància en
situacions, com l’actual, de crisi econòmica, atur, precarietat i retallades en
prestacions socials, que ha agreujat la dificultat de moltes famílies d’accedir a una
sèrie de béns i serveis.
Atès que hi ha municipis que han posat en marxa i amb èxit aquest servei dirigit a
reutilitzar materials, com El Prat de Llobregat, Girona, Montgat, Sant Cugat,
Viladecans..., amb diferents models de gestió com poden ser coordinació amb
serveis socials, coordinació amb entitats sense ànim de lucre, mercats de segona
mà, reparacions autogestionades... Podem trobar diverses experiències i, així com,
suport i assessorament per part d’ens supramunicipals com la Diputació de
Barcelona.
Atès que les noves tecnologies i aplicacions fan que de manera fàcil es pugui
gestionar aquest Servei que es proposa, a partir d’un programa de fàcil accés des
de la web municipal.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al govern municipal a la realització d’un estudi, en un període de
sis mesos, per posar en marxa un servei per a reutilitzar objectes de la Deixalleria,
que es trobin en bon estat de conservació i funcionament. L’estudi contemplarà
mesures per tal d’engegar l’oportuna col·laboració amb col·lectius i entitats per a la
òptima prestació del servei.
SEGON.- Instar al govern municipal a, un cop aprovat l’estudi de gestió, dotar al
projecte dels recursos i les eines informàtiques necessàries per poder donar el
servei a partir de l’any 2018.
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TERCER.- Donar trasllat a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les
Associacions de Comerciants, als Consells de Districte i al Consell de Ciutat.
MOCIÓ 51.- PER DONAR SUPORT AL MANIFEST “MILLORAR EL SISTEMA
SANITARI: ENFORTIR L’ATENCIÓ PRIMÀRIA” IMPULSADA PER LES
ENTITATS: FOCAP, TSCAT, ALFICC, C0NFAVC, CAMFIC I REBEL·LIÓ
ATENCIÓ PRIMÀRIA, AMB EL SUPORT DE LA MAREA BLANCA DE
CATALUYA, ALTRES PLATAFORMES EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA
I MILERS DE PROFESIONALS I USUARIS DE LA SANITAT PUBLICA DE
CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada a petició del portaveu del grup polític municipal de Convergència
i Unió, Sr. Monrós Ibáñez, en el sentit d’afegir a l’acord TERCER un trasllat al
Sindicat de Metges de Catalunya, 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 diversos col·lectius, a dalt esmentats, han fet arribar al Departament de
Salut i a la gerència de l’Institut Català de la Salut el següent manifest que és
l’expressió del malestar de tota l’atenció primària i que diu literalment:
“Molts anys després de la seva reforma, l’atenció primària segueix sent la
germaneta pobra del sistema sanitari. Mai va assolir el desplegament de
competències i la dotació pressupostària que la reforma demanava. La crisi iniciada
el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs van aplicar a partir del
2010, han comportat un deteriorament progressiu i una sobrecàrrega insuportable
dels seus professionals. Hem vist com del 18% del pressupost de salut dedicat a
l’atenció primària l’any 2010, hem passat al 14% l’any 2016.
Els ciutadans han vist com s’han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació,
s’ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible
l’espera per a ser visitats pels seus professionals de referència. Això ha comportat
la massificació i el trencament de la continuïtat i longitudinalitat de l’atenció,
característiques que està demostrat de sobres que milloren la salut de les persones.
Els professionals dels equips d’atenció primària (metgesses, infermeres,
administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves
possibilitats. Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i
la il·lusió professional. A l’atenció primària el temps és la principal tecnologia que
utilitzen els professionals, i la seva persona, l’instrument de treball. Sense temps i
amb males condicions de treball la qualitat de l’atenció es deteriora, fent patir tant
als pacients com als professionals.
Els nostres polítics i gestors s’han atipat de fer declaracions buides sobre la
importància de l’atenció primària que s’han contradit sistemàticament amb la
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progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels
professionals i la seva feina. A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i
assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del
sistema sanitari. La idea d’un nou pla estratègic no ens dóna cap garantia que es
produeixin canvis significatius en la dotació de personal i en la millora dels serveis.
Una mostra d’això que diem és el fet que els pressupostos del 2017 per a Salut
augmenten de 408 M. d’euros però només 27,6 M. (6,7%) seran destinats a
l’atenció primària.
Ha arribat el moment de dir prou. Per això ens hem unit les entitats signants per fer
quatre demandes concretes:
1. Augment del pressupost destinat a l’atenció primària que s’ha de situar com a
mínim en un 20% per progressar fins al desitjable 25%. Amb aquests recursos es
pot plantejar una dotació suficient de centres d’atenció primària, atenció continuada
i urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció,
assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes d’aquestes
tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis han de
passar a ser exercides per l’atenció primària, tant a les consultes com als domicilis i
a la comunitat.
2. Fer de l’atenció primària l’eix del sistema sanitari públic. Cal traspassar poder a
l’atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia, consens,
protocols i codis d’actuació en situacions específiques. Una mesura inicial és que
sigui l’atenció primària qui gestioni les llistes d’espera tant de proves
complementàries com de primeres visites de consultes externes. Els professionals
d’atenció primària són els que millor coneixen la situaci
clínica del pacient en el moment de la derivació i les seves necessitats. Cal que els
serveis d’atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d’entrada al
sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les
persones i dels seus problemes de salut i millor poden orientar sobre el tipus de
servei que necessiten en cada moment. Aquestes mesures milloren l’eficiència de
tot el sistema i l’adequació de les seves intervencions.
3. Recuperació del personal dels Equips d’Atenció Primària (EAPs) perduts des del
2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves
necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i familiar,
permisos i baixes laborals). Alhora és imprescindible posar fi a la precarietat laboral,
que afecta tant a professionals com a pacients perquè impedeix el
desenvolupament de trajectòries vitals, disminueix la qualitat clínica, incrementa els
errors i priva dels beneficis de la confiança que es construeix entre professional i
pacient i de l’atenció longitudinal. S’haurà de fer una revisió de la ràtio de
professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de l’edat de la
població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.
Aquest augment de personal ha de tenir com a resultat les millores que la
ciutadania demanda a l’atenció primària: Qualitat en la visita mèdica i infermera
amb temps suficient per atendre adequadament i millora de l’accessibilitat al propi
metge i infermera per als diferents problemes de salut.
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4. Dotar d’autonomia de gestió i de lideratges propers els EAPs. Autonomia de
gestió vol dir apoderar als EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats
prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d’atenció als
ciutadans. Aquesta autonomia de gestió es pot aplicar dins d’un sistema de provisió
pública de serveis sanitaris, com ja es fa als hospitals de l’Institut Català de la Salut
(ICS) que tenen autonomia per a gestionar el pressupost tenen assignat. Els EAP
han de negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i
ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la
utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen
el seu treball. Els directius han de ser reconeguts líders clínics que mantinguin
activitat assistencial dins dels seus equips i que siguin triats amb transparència i
participació significativa dels professionals de l’EAP. Calen unes direccions que
formin part dels equips, siguin properes als professionals, puguin entendre les
seves particularitats i puguin donar el suport que necessiten. Per això cal abolir les
fórmules de concentració de les direccions de diferents equips. Aquestes mesures
contribuiran a una major motivació, implicació i satisfacció dels professionals amb la
seva feina.
5º Sense aquestes demandes satisfetes, no serà possible que la ciutadania rebi
l’atenció que necessita i mereix, amb repercussió progressiva en la salut de les
persones i la societat i en la sostenibilitat d’un sistema sanitari públic, universal,
finançat a través d’impostos i amb la participació de la ciutadania que contemplava
la reforma de l’atenció primària. Per això demanem que es produeixin de manera
immediata i palpable acords i resolucions en aquesta direcció. Cal que el pla per
revertir la pèrdua de professionals dels equips d’atenció primària sigui aprovat pel
Parlament abans de l’estiu, per assegurar així un compromís polític compartit. Per
tal d’acomplir aquest objectiu amb la màxima celeritat, i fer-lo factible dins el marc
econòmic actual, el Departament de Salut aturarà qualsevol dels projectes en
marxa que poden detreure pressupost de l’atenció primària. Cal que les mesures
que no comporten un augment de despesa siguin posades en marxa de manera
immediata. Demanem a la Conselleria que en un termini d’un mes doni resposta a
les nostres demandes establint compromisos concrets i terminis d’aplicació.”
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport i difusió al manifest exposat, i garantir la col·laboració amb
les entitats signants i altres plataformes en defensa de la Sanitat publica per
aconseguir els objectius .
SEGON.- Instar al Departament de Salut i a la Gerència de l’ Institut Català de la
Salut a portar a terme les mesures necessàries per assolir els objectius de les
demandes d’aquest manifest
TERCER.- Donar trasllat aquet acord a les entitats promotores, al Conseller de
Salut, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, la Marea Blanca de
Catalunya, Centres d’Atenció Primària de L’Hospitalet, Sindicats CCOO, UGT ,
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CATAC-IAC, CGT, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet i al
Sindicat de Metges de Catalunya.
PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 52 i 53, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació té la paraula el Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la primera moción, consideramos que es el
momento, el momento oportuno para dar un paso más en la lucha para eliminar
actitudes violentas en el deporte, comenzando por el deporte de base, que tiene
que ser un ejemplo y un elemento no sólo de salud, de ocio, sino un instrumento de
transmisión de valores y de construcción de la personalidad de nuestros jóvenes.
Con esta moción lo que pretendemos no es una mera declaración, sino una
campaña activa que defienda el juego limpio, el espíritu deportivo y además proteja
a árbitros e incluso a los propios deportistas, de la actitud de algunos padres que
tienen en los terrenos de juego. Por tanto, la traemos a este Pleno para incrementar
y concienciar aún más de este mal que tiene el deporte, sobretodo algunos
deportes, como son las actitudes violentas que se dan en nuestros estadios.
Respecto a la moción de la radio, ya es reiterativa en este Pleno, como saben en
2012 dejó de emitir la radio en Hospitalet y hasta la fecha y a pesar de las mociones
presentadas por diferentes grupos y las reivindicaciones llevadas a cabo por parte
de grupos también en este Pleno, no hay respuesta, no hay respuesta por el
gobierno de la ciudad o la respuesta que hay al final es dilatar la decisión. Desde el
grupo municipal del Partido Popular consideramos que una gran ciudad debe tener
una televisión, una radio, un periódico y canales digitales a la altura de sus
ciudadanos, y que se prime en ella la información, como el servicio público, y no
una información como escaparate de propaganda partidista.
En el ánimo de esta moción están los principios constitucionales del derecho de los
ciudadanos a recibir una información veraz y a su vez el derecho al acceso a las
entidades, a los ciudadanos, a los grupos municipales, a la ciudadanía en general,
que en definitiva es la dueña y es a la que se destina este servicio, de un servicio
que respete el pluralismo de la sociedad de l’Hospitalet. Para ello, y no digo que
ahora los medios de comunicación, sobretodo sus profesionales, no ejerzan esta
pluralidad, sino que no tienen los medios para hacerla llegar a toda la ciudadanía.

…/…

178

Dado que l’Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña en población,
consideramos que también tiene que serlo en ejemplo de tener unos medios
públicos municipales como referencia y nuestros medios municipales no son una
referencia como lo debieran ser. Por tanto, con la plantilla que tenemos con unos
profesionales expertos, sobretodo en el medio de la radio, y sumando la voluntad
política que espero tenga este Pleno, proponemos acelerar los plazos, establecer
un nuevo contrato-programa en el plazo de seis meses y que se pueda poner en
marcha la radio y un nuevo proyecto de medios de comunicación en l’Hospitalet.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. En la moción 52, moción para la reapertura de la radio de
Hospitalet e incremento de la emisión de la televisión, a favor de que se cumpla el
reglamento que hay para definir todo el proceso de la radio y de la televisión, o sea,
no hay nada que decir. Y en la 53, a favor también.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, votarem a favor de les dues i en relació a la primera, la reapertura de la ràdio
l'Hospitalet, l'altre dia vam anar a fer unes declaracions a les instal·lacions dels
mitjans públics locals d’aquesta ciutat i vam passar, per casualitat vam passar i
poder contemplar la sala de redacció i l'estudi de la ràdio. Bé, és desolador, és una
veritable llàstima que tots aquests recursos disponibles estiguin buits, desaprofitats,
abandonats, mentre hi ha, mentre existeixen, mentre hi ha un munt de joves,
d'entitats, de col·lectius amb ganes de comunicar-se amb les seves veïnes de la
ciutat, amb força notícies que oferir a les seves comunitats.
Per últim, recordem que està en marxa la redacció de les bases per a la selecció de
la nova directora o el nou director dels mitjans públic de la ciutat. La nostra postura
política és que aquesta tria hauria de venir condicionada pel model dels mitjans que
es vol implementar. És a dir, no volem escollir per qualitats sobre el currículum, sinó
volem escollir el perfil més adequat per posar en marxa un ambiciós canvi de model
de mitjans, adreçat a comptar amb una premsa al servei públic de qualitat, amb els
recursos i mitjans necessaris. Gràcies.
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Essent les 19.44 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata votarem a favor de les dues mocions i sobretot per fer
menció a la moció de la reapertura de la ràdio. En el seu dia ja vam fer una de les
primeres mocions que des de l’oposició es va presentar conjuntament per tot aquest
tema, penso que, més enllà del que es demana en aquesta moció i esperant que tot
això arribi a terme a l’any 2018, dir que durant tots aquests anys hem patit una
mancança molt important a la que per nosaltres volem que sigui la primera ciutat de
Catalunya. No tenim uns mitjans de comunicació prou potents, bàsicament perquè
en molts casos el que hem fet és no tenir-los, per tant, potenciar aquesta reapertura
de la ràdio i incrementar l’emissió de la televisió, a través d’aquest contracteprograma, evidentment faltaria més, doncs crec que és un dels deures que tenim a
sobre de la taula des de l’inici d’aquesta legislatura, que es va aprovar una moció.
Però no en tant en quant perquè fos una moció més, sinó perquè creiem que el dret
a la informació plural, pública, en aquesta ciutat, ve donada perquè és un tema que
havíem tingut abans i el que sap més greu és que quan una cosa l’has tingut, quan
la perds, evidentment per una situació econòmica que en el seu dia es va plantejar,
no s’hagi reconduït amb més fermesa i amb temps i forma, perquè aquesta moció ja
la tenim aprovada des de finals del 2015 i ara estem parlant d’iniciar això al 2018,
però benvinguda sigui la moció, però sobretot vetllar per l’estricte compliment
d’aquesta reapertura i aquest increment, a través de l’aprovació del contracteprograma, i que puguem acabar aquesta legislatura amb el que teníem
anteriorment, una bona ràdio a l'Hospitalet i una millor televisió també a la ciutat, tal
i com ens mereixem.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de les dues mocions. Sobre la moció dels mitjans de
comunicació, de la ràdio i de la tele, ja s’ha manifestat en aquest Ple, al setembre
del 2015 es va aprovar una moció per la reobertura de Ràdio l'Hospitalet i la
reformulació dels mitjans de comunicació. Hem vist que això és difícil de desplegar,
primer perquè s’ha hagut de tancar un concurs que estava obert, de l’anterior
director o directora, i també, doncs s’han hagut de posar en marxa els diferents
consells que manifesta el propi Reglament de mitjans de comunicació de
l'Hospitalet.
En aquests moments, doncs tenim en marxa la redacció dels plecs per convocar el
concurs públic per escollir el nou director o directora, aquesta redacció l’estan fent
tres periodistes que formen part d’aquest consell, i nosaltres, el nostre grup polític,
doncs esperem, tal i com vam acordar en el consell consultiu i assessor, que
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aquests plecs estiguin el més aviat possible, perquè abans de vacances ja pugui
haver-hi el nou director o directora de mitjans de comunicació.
També votarem a favor, perquè creiem que paral·lelament a escollir el director o
directora dels mitjans de comunicació, cal avançar en el que és la definició del
contracte-programa, un contracte-programa que ha de manifestar la reformulació
dels mitjans de comunicació, que ha de posar les bases per obrir l’1 de gener del
2018 Ràdio l'Hospitalet, que ha de definir també el diari i ha de definir també el nou
format de la televisió local i la seva programació.
I nosaltres creiem que aquest consell executiu i de programació, que ja està escollit,
que es va escollir, doncs a principis d’any, si no vaig errat, encara no s’ha reunit i
creiem que sí que ha de fer, doncs un treball paral·lel, de redacció d’aquest
contracte-programa, perquè el que esperem és que els pressupostos que presenti,
doncs el govern municipal, després del mes de setembre, en els pressupostos del
2018, ja ha d’haver la partida econòmica suficient per tal que aquesta reformulació
dels mitjans de comunicació, per tal que aquesta reobertura de Ràdio l'Hospitalet
sigui efectiva a partir de l’1 de gener de 2018.
I també m’agradaria fer un prec a l’equip de govern, aprofitant aquesta moció, és
que es contracti personal a nivell de Tele Hospitalet, perquè en aquests moments
sabem que a Tele Hospitalet no hi ha suficients recursos de personal per cobrir
diferents activitats, que en aquests moments s’estan fent a la nostra ciutat, i això
origina moltes vegades que no es puguin cobrir tots els esdeviments. Per tant,
demanaria a l’equip de govern, si hi hagués la possibilitat de poder contractar
alguns professionals més, mentre no es determina aquest contracte-programa nou.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la 52 de la reapertura de la radio, votaremos a favor. Aquí tenemos
que hacer una propuesta, no tiene traslados esta moción, entonces hacemos una
propuesta de traslados, nosotros proponemos trasladar estos acuerdos a La Farga
Gestió d’Equipaments Municipals, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la
Directora de mitjans de comunicació de l’Hospitalet, al Comitè d’Empresa de La
Farga, als treballadors dels mitjans de comunicació públics, al Consell de Ciutat, als
Consells de Districte, a la Federació d’Associacions de Veïns, així com als diferents
sindicats amb representació a l’Ajuntament de l'Hospitalet.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, perfecto, no te has dejado a nadie.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
D’acord. Bueno, pues después de aceptar nuestros traslados, nosotros
evidentemente votaremos a favor, porque desde el principio, desde aquella primera
moción en la cual reclamábamos unos medios de comunicación locales, digamos,
muy cercanos a la ciudadanía y realmente efectivos, hemos estado insistiendo
durante todo este tiempo, un proceso que se ha dilatado demasiado en el tiempo,
consideramos que se ha alargado muchísimo y que tiene como consecuencia unos
medios de comunicación que todavía no están en todo su potencial. Nosotros
consideramos que es necesario incorporar más personal a los medios de
comunicación, para que puedan efectuar su trabajo y realmente ser un servicio
eficaz para la ciudadanía y para la ciudad, han demostrado ser, los que ya hay,
unos excelentes profesionales que han aportado ideas, que han estado al pie del
cañón desde el primer momento y merecen un trato muchísimo más efectivo, para
que puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones. Nosotros apostamos por
los medios de comunicación local y damos apoyo a esta moción.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 53, moció per declarar l'Hospitalet ciutat lliure de violència a
l’esport, el grup municipal de Canviem donarem suport a aquesta moció i volem
posar de relleu que a la violència tolerància zero.
Lamentablement, en els darrers mesos hem de veure amb indignació, com la
violència s’evidencia a l’esport, no a la nostra ciutat, sinó a tot arreu, a tots els
nivells, no es dóna només en camps de fútbol de primera divisió o competicions de
primer nivell, sinó que hem de veure com aquesta violència arriba a camps de fútbol
d’aficionats, com va passar unes setmanes al camp del Gornal, on un jugador va
tenir un incident amb insults racistes, aquest cop sí a la nostra ciutat. Aquests fets
són intolerables i tota mesura és poca per acabar amb aquestes agressions i
pràctiques del tot condemnables, els camps de fútbol i qualsevol altre espai esportiu
han de representar un entorn segur per tothom, però sobretot pels nostres joves.
Coneixem la feina de l’Ajuntament i del Consell Esportiu sobre aquesta qüestió,
amb programes com L’Hesport Net i premis com Premi Joc Net, i animem a l’equip
de govern i en especial al responsable d’esports, a continuar amb aquesta tasca i
aconseguir eradicar aquestes conductes a la nostra ciutat. Des del nostre grup
volem donar suport a qualsevol iniciativa que treballi en la direcció de fer fora la
violència de l’esport i de les nostres vides en general.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias. Bueno, evidentemente votaremos a favor de la moción 52 para la
reapertura de la radio en Hospitalet y esta es una moción que nos ha unido a todos
los grupos, no sé si le ha gustado mucho al gobierno, porque evidentemente desde
que empezamos la legislatura estamos erre que erre, para ver si esto tira adelante,
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pero de alguna manera se va enlenteciendo de tal manera que nos da la sensación
de que el gobierno tuvo mucho interés en cargarse estos medios que estaban
haciendo un buen servicio a la ciudadanía de Hospitalet, pero tampoco tiene
tanto…no es tan rápido en ponerlos en marcha después de que estamos todos de
acuerdo. Es una de las mociones que nos ha unido a todos los grupos, sin fisuras,
cada uno tendrá su modelo, pero evidentemente el que se ponga en marcha y
demás, y el gobierno, hombre, pues ya se ve ahí un poco “entre la espada y la
pared” y que ahora no puede tampoco ponerse ya de espaldas a todo y quiere
tirarla para adelante, pero la enlentece de tal manera que esto no hay manera
de…la cuestión es que va a pasar la legislatura y vamos a seguir lo mismo. Por lo
tanto, evidentemente, una ciudad como Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña,
que presume mucho de ella, que no tengamos unos medios dignos, que sean una
ventana abierta a los ciudadanos, de participación y demás, y que sea una radio y
una televisión de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, no del gobierno,
siempre se cae en esas cositas que no les gusta manejar esa radio, porque como la
paga la ciudad y ellos son gobierno, pues siempre…pero bueno en cualquier caso
vamos a darle al gobierno por hecho que esto no lo va a intentar, ni mucho menos,
porque creemos que no es bueno ni para el gobierno, ni creemos que tenga esa
idea de hacerlo, pero sí que es verdad que lo está enlenteciendo demasiado ¿no?
Y en cualquier caso, yo también voy a hacer un ruego, es cierto que ahora la
televisión de Hospitalet, especialmente la televisión, está haciendo, un poco lo que
decía el señor de Esquerra Republicana, estoy de acuerdo con él absolutamente,
un esfuerzo para hacer otros programas, pero con la misma gente, sacando ese
esfuerzo, por decirlo de una manera…bueno, bruta, por decirlo de alguna manera,
de las costillas de los trabajadores, tienen que hacer más trabajo con la misma
gente y estar en precario, y lo que necesitan es que, de alguna manera, contraten a
algunas personas que les echen una mano, porque si es verdad que el trabajo ha
subido mucho, porque se pretende que cubran más cositas, pero no se les dan los
medios ¿no? Creo que el gobierno socialista como este, que se precia de hablar de
la defensa de los trabajadores, no debe permitir que los trabajadores de nuestra
televisión vayan estresados, que los vemos venir aquí que van los pobres, vamos,
pues de cráneo. Por lo tanto, hagan el favor de mientras tanto ayudarles para que
no vayan así, son trabajadores que necesitan, de alguna manera, pues hombre,
cumplir con su labor, pero no ir tan estresados y no llevar a sus espaldas un trabajo
que se les está echando encima, pero que no se les dota ni de medios, ni de
suficiente personal para poder efectuar el trabajo bien hecho y como Dios manda, y
como son buenos profesionales quieren hacerlo bien y se esfuerzan. Yo quiero
romper una lanza para que el gobierno tome nota de eso y a ver si puede ser que
se les ayude, porque los vemos muy apurados.
En cuanto a la otra moción, pues claro que estamos a favor de declarar a Hospitalet
como ciudad libre de violencia en el deporte, pero con hacer una declaración, una
mera declaración, no vamos a ningún sitio, hay que poner y hacer pedagogía para
que esto funcione, porque llegar aquí y hacer una declaración y demás, que somos
muy proclives a hacer declaraciones y luego dejarlas ahí, lo he dicho más de una
vez, yo creo que hay que hacer pedagogía, hay que hacer pedagogía sobretodo en
esos clubes que tienen muchos chicos y como consecuencia muchos padres,
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muchas madres, muchos abuelos, muchos primos, que van a ver el deporte en
todas las especialidades y son precisamente los que dan mal ejemplo a los chicos y
yo que he estado mucho tiempo en el mundo del deporte y el teniente de alcalde
también lo sabe, hemos presenciado espectáculos que avergüenzan a los propios
niños. Por lo tanto, la pedagogía tiene que hacerse entre las asociaciones y los
distintos clubes de la ciudad, de distintas disciplinas deportivas, intentando
ayudarles para que puedan hacer incluso si cabe, pues esa pedagogía y esos
cursos, en cuanto a los directivos, para que lo transmitan a su base social, para que
no se quede en una mera declaración de intenciones.
Todos hemos visto en estos últimos días como se avergüenzan, nos avergonzamos
de ver como el deporte genera una violencia que muchas veces el propio
prácticamente no la lleva en sí, sino que son los espectadores los que la transmiten
e incluso los padres a los hijos. Yo he presenciado muchas veces llamarles la
atención un hijo a un padre, desde la grada, porque lo estaba avergonzando. Y voy
a contar una anécdota, en clave de humor, que lo llegué a presenciar, había un
señor en un campo de fútbol, no diré cuál, por no significar a nadie, que llegaba,
cogía, se iba a ver al árbitro cuando llegaba y le decía, y esto lo veían los niños,
árbitro, tú arbitra bien aquí, que aquí si no te pego yo, no te pega nadie. Y esto son
hechos que se ven, lo digo en clave de humor, que hay que evitarlos, esto lo decía,
por lo tanto, hay que hacer pedagogía sobretodo en los espectadores, en los
padres y las madres, porque automáticamente la mejor educación que puede haber
es la que se transmite a los chicos a través de la propia grada y que no se increpe
al árbitro, al rival.
Y lo que exijo, por decirlo de alguna manera, es que esto no se quede en una mera
declaración de intenciones y que de verdad desde el área de deportes, que estoy
convencido que así lo hará, porque en esa dirección el área de deportes siempre ha
hecho también un buen trabajo en esta ciudad, yo quiero darle a cada uno lo suyo,
otras veces critico cosas, pero cuando yo creo que en el deporte, y lo conozco bien
en esta ciudad, se ha intentado desde el área de deportes, por este mismo
gobierno, porque no ha habido otro claro, que las cosas se hagan bien, se ha
hecho, y estoy seguro, Sr. Cristian Alcázar, le convino a que ponga usted en
marcha esta moción con mucho cariño, como lo ha hecho siempre, usted también
ha estado en el deporte y lo conoce, mucho más ahora desde los puestos de
dirigirlo, y que tiremos adelante esta moción y veamos que en nuestra ciudad
erradicamos de verdad la violencia en el deporte, pero para eso hay que poner
pedagogía y hacer un buen trabajo. Gracias.

Essent les 19.57 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. Simplemente para manifestar nuestro apoyo a esta moción,
que celebramos que se haya presentado, porque consideramos que es una moción
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positiva que contiene algunas propuestas, algunas que ya se están trabajando y
otras que se pueden poner en marcha, en un momento en el que seguramente,
pues por lo que decía alguno de los portavoces, por lo que hemos visto
recientemente en televisión, pues todos estamos quizás un poco más sensible
sobre esta cuestión.
Coincido con el Sr. García y con otros portavoces en la necesidad de hacer
pedagogía y de trabajar en el ámbito de los clubs, también en los medios de
comunicación, creo que es importante, creo que los medios de comunicación tienen
una responsabilidad importante para no, de alguna manera, crispar más de lo
necesario lo que es la práctica deportiva.
Pero bueno, esto es un trabajo de largo alcance que viene realizándose desde hace
muchos años y que nosotros lo hacemos porque creemos que el deporte tiene que
ser y es, una herramienta de transmisión de valores, una herramienta también de
formación deportiva y humana, y también una herramienta de creación y generación
de oportunidades y de igualdad. Y, por tanto, en ese marco no cabe ni la violencia,
ni la discriminación, ni las fobias. Por lo tanto, damos apoyo a esta moción y
daríamos apoyo a todas las que vinieran en este sentido, por ese talante positivo.
Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa, para posicionarnos respecto de la moción número 52, que
hace referencia a los medios de comunicación. Avanzar que la votaremos
favorablemente y la votaremos favorablemente, porque en este caso tiene visos de
posibilidad, de poderse hacer realidad. Y nosotros lo que pretendemos, lo que no
queremos es decir sí o no por aquello de, bueno, qui dia passa any empeny, y ya
está y pasar el momento. En estos momentos, esto que se plantea en esta moción,
tal como ha quedado redactada, que le agradezco al portavoz del grupo popular
que haya modificado los términos de alguno de los acuerdos, porque eso permite
que hoy la podamos aprobar tal como está, porque tiene posibilidad de salir
adelante y de que sea cierto.
Pero a partir de aquí, por alguna de las cosas que se han dicho, responsabilidad
seguro que el gobierno es el que más tiene, pero todos tenemos la nuestra,
entonces que cada uno asuma su cuota de responsabilidad. Los medios que hoy
tenemos en la ciudad, yo creo que son unos medios dignos y creo que no se puede
decir que no se puede afirmar que los medios de comunicación de esta ciudad no
son unos medios dignos de esta ciudad, porque yo creo que sí que lo son.
El gobierno de esta ciudad ha impulsado estos medios de comunicación, fue el
gobierno quien impulsó su creación, su crecimiento y llegó un momento que, por
una cuestión de responsabilidad y de la situación económica de aquel momento,
tomó unas determinaciones que, evidentemente, no tenía ningún interés en tomar
¿alguien piensa que un gobierno local tiene ningún interés en cerrar sus medios
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locales? ¿alguien cree que tiene interés en eso? Evidentemente que no. Ahora, una
cosa es sentarse delante de un micro o ponerse con un bolígrafo a escribir algo,
poner allí lo que te parece bien, poder afirmar lo que te dé la gana y luego no tener
ninguna responsabilidad para llevarlo adelante. Como resulta que este gobierno,
aparte de decir las cosas, luego ha de tener la responsabilidad de asumirlas, es
quien debe de tomar las decisiones.
Con lo cual, en estos momentos, como decía el Sr. García, está en marcha en
proceso de la cobertura del puesto de la dirección de medios de comunicación, con
lo cual se verá completado el conjunto de lo que son el Consell de dirección dels
mitjans. A partir de ahí, se podrá cerrar la elaboración del contrato-programa que,
evidentemente, vendrá a este Pleno para ser aprobado y podrá ser acompañado de
la dotación presupuestaria correspondiente. Ante el entusiasmo que todos los
grupos veo que manifiestan en la falta de medios de la televisión, en que hay que
incorporar más personal, que hay que tener un contrato-programa potente, que hay
que abrir la radio, que hay que ampliar la televisión, espero contar con su voto
favorable en la elaboración de los presupuestos y en la elaboración del contratoprograma, porque claro, les recuerdo que para que todo eso sea posible, hay que
generar ingresos, con lo cual aprobaremos ordenanzas fiscales, tasas y precios
públicos y un presupuesto que veo que contará con el acuerdo y con el voto
favorable de todas las formaciones políticas.
Bienvenida la apertura, la reapertura, el relanzamiento y el crecimiento de los
medios, porque servirán para poder dotar de una economía suficiente a esta ciudad
y con el acuerdo y el consenso de todos los grupos políticos.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Únicamente agradecer el apoyo mayoritario de todos los grupos a nuestras
propuestas y no es que lo dudemos, porque no lo dudamos, pero nos alegramos de
que haya confirmado que se va a cumplir y dar cumplimiento a esta moción, por lo
tanto se lo agradecemos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, comentarle al Sr. Belver que es cierto lo que dice, que obviamente las cosas
necesitan presupuestos y tal, pero está usted ya poniéndose la venda antes que la
herida, nos está diciendo, oiga, que luego después y tal y cual, nosotros sabemos lo
que hay y lo que las cosas significan y tal, pero claro, usted avisa y casi avisa ahí
veladamente y decir, oiga, váyanse preparando que les vamos a crujir a los
ciudadanos, les vamos a subir los impuestos y tal. Bueno, pues a lo mejor le
ayudamos a ver de dónde puede salir ese dinero sin tener que crujirle a los
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ciudadanos ¿no? sin tener que decir, ahora les vamos a meter un 5% al IBI si hace
falta o aquí tenemos…o sea, usted se ha puesto aquí y veladamente lo ha dicho y
yo lo entiendo, la venda antes que la herida. Cuente con nuestra colaboración para
tirar adelante proyectos, otra cuestión es la cuestión de prioridades, Sr. Fran Belver,
y en eso estamos de acuerdo. Si usted tiene que decir, no, pero mire, y nos saca
las becas comodín otra vez de…el as de la manga con el tema de las becas
comedor, pues hombre seguramente ahí nos habrá ganado, no querremos que le
quite usted a las becas comedor, porque es una política que tenemos todos muy
clara.
Quiero decirle con esto que no hace falta que usted nos dé avisos para navegantes,
teniendo razón en que quien tiene que gestionar los presupuestos es usted, que
tiene esa responsabilidad, pero nosotros también somos responsables y cuente
usted con nuestra responsabilidad, ya se la brindo, para llevar adelante esa política
que creo que es necesaria para la ciudad. Y a ver si podemos darle un poco de
marcha a la cosa, que no se enlentezca esto más, mire Sr. Belver, es que cuando le
decimos que están haciendo un trabajo exhaustivo y bien hecho, los de la
televisión, y vemos que no tienen los medios, porque los vemos como van, écheles
un cable, es lo que le pedimos, que eso no vale tanto, a lo mejor con poca cosa se
puede arreglar y aquí en este gobierno que decimos y presumimos y debemos
seguir siendo así, en concepto social y defensa de los trabajadores, no los
explotemos más de la cuenta, vamos a ayudarles un poquito Sr. Fran Belver, se lo
digo sin acritud, se lo digo intentando colaborar y cuente con nuestra
responsabilidad, que usted nos ha pedido, pero no se ponga usted la venda antes
que la herida, que nosotros somos responsables, no le quepa duda.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Tranquilo, ni venda, ni herida, ni aviso a navegantes, ni nada por el estilo, usted me
dice, cuente con nuestra responsabilidad, tomo nota, hasta la fecha no ha podido
ser así, han votado en contra de todas las ordenanzas fiscales, tasas, precios
públicos y presupuestos de todo el mandato, con lo cual, no he podido contar con
ustedes. Y para echarles, esto un poco emulando el tono, esto no es el corral de la
Pacheca, écheles un cable a los chavales de la radio y de la tele, oiga, que no, que
esto es mucho más serio que todo eso, que estamos hablando de un presupuesto
de unos medios de comunicación, de una empresa pública, y que ha de haber un
equilibrio presupuestario. Entonces, no se trata de echar un cable o no echar un
cable, hoy hemos hecho, hemos tomado un acuerdo al principio del Pleno, para
poder consolidar la plantilla de las personas que están en el contrato-programa
vinculado a los servicios sociales, hemos hecho…vamos tomando decisiones,
vamos tomando acuerdos y con un equilibrio presupuestario y con un rigor
presupuestario, no podemos ir haciendo aquí como si esto fuera un cambalache, no
es un cambalache, hemos de hacer las cosas con orden.
Oiga, yo preferiría que la plantilla de televisión y la radio de Hospitalet fueran el
doble, por supuesto, o el triple, y que los medios de comunicación y sus medios
materiales fueran todos fantásticos y de última generación, por supuesto, por
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supuesto, pero como usted dice hay que priorizar, en su momento priorizamos, en
el año 2012 hubo que tomar una decisión desagradable, una decisión que nadie
quería haber tomado, pero que hubo que tomar, que en aquel momento también se
criticó eso, se criticó eso, pero no se dio una alternativa. Con lo cual,
evidentemente, como ya les he dicho muchas veces, gobernar es priorizar, nosotros
priorizamos aquello, si hubiera gobernado otro, hubiera priorizado otra cosa, faltaría
más. Esa fue nuestra prioridad, la hemos defendido, la asumimos
responsablemente y si ahora podemos volver a crecer como gobierno, ni que fuera
egoístamente, por supuesto que hacer crecer los medios de comunicación de la
mejor manera posible y con los mejores equipos posible y los mejores profesionales
posibles, es un objetivo de cualquier gobierno con dos dedos de frente.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem acabat les mocions del Partit Popular, passaríem a les d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 52 i 53; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 52.- PARA LA REAPERTURA DE LA RADIO DE L’HOSPITALET Y EL
INCREMENTO DE LA EMISIÓN DE LA TELEVISIÓN.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada a petició de la portaveu del grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES, Sra. González Montes, en el sentit d’afegir un acord TERCER de
trasllats, 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:

En diversas ocasiones se han debatido en este pleno municipal la reformulación de
los medios de comunicación municipales, sin ir más lejos, en el pleno del pasado
mes de octubre del año 2015. En aquel momento fue presentada por todos los
grupos municipales de la oposición y a pesar del voto en contra del PSC la moción
fue aprobada.
El 26 de noviembre de 2015 el Consejo de administración de La Farga aprobó el
cambio de organigrama de los medios que supuestamente permitirán una nueva
etapa de los medios de comunicación.
En junio de 2012 dejó de emitir la radio de l’Hospitalet y hasta la fecha a pesar de
las mociones presentadas y las diferentes reivindicaciones llevadas a cabo por
parte de los grupos municipales se han encontrado con el “no” por respuesta del
equipo de gobierno de esta ciudad.
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Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que una gran ciudad, debe tener
una televisión, radio, periódico y canales digitales a la altura de sus ciudadanos y
en la que se prime la información como servicio público y no como escaparate de
propaganda partidista
En el ánimo de esta moción están los principios constitucionales del derecho de los
ciudadanos a que reciban una información veraz y a su vez el derecho de acceso a
las entidades de la ciudad, grupos municipales y a la ciudadanía en general, en
definitiva, respetar el pluralismo de la sociedad de L’Hospitalet.
Dado que l’Hospitalet es hoy la segunda ciudad con mayor población de Cataluña,
desde el GM Popular consideramos que tendríamos que tener unos medios
públicos municipales que fuesen referencia para los municipios del entorno.
Dado que este ayuntamiento ya dispone de una buena plantilla de profesionales en
los medios de comunicación local y sumando la voluntad política de convertir a la
TV y la reapertura de la radio para transformarlas en un ejemplo respecto a otros
medios municipales.
Por todo ello, el Grupo Municipal del partido Popular, propone al Ayuntamiento
Pleno, la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Emplazar al Consell Executiu i de programació dels Mitjans de
Comunicació Municipals a elaborar un nuevo contrato programa, conforme al
Mandato Marco, que pueda ser aprobado en un plazo máximo de seis meses desde
su aprobación en este pleno.
Que en dicho contrato programa se especifique la puesta en marcha de la radio
local para el 2018, así como, el incremento de horas de emisión de la televisión de
L’Hospitalet, adaptada a las necesidades comunicativas de la ciudad.
SEGUNDO.- Atendiendo al punto anterior, se dote de una partida presupuestaria
suficiente, para el 2018, que garantice el desarrollo y ejecución del nuevo contrato
programa.
TERCERO.- Trasladar estos acuerdos a La Farga Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A., al Colegio de Periodistas de Cataluña, a la Directora de los
medios de comunicación de l’Hospitalet, al Comité de Empresa de La Farga, a los
trabajadores de los medios de comunicación públicos, al Consejo de Ciudad, a los
Consejos de Distrito, a la FAVL’H, así como a los diferentes sindicatos con
representación en el Ayuntamiento de l’Hospitalet.
MOCIÓ 53.- PARA DECLARAR
VIOLENCIA EN EL DEPORTE.

A

L’HOSPITALET

CIUDAD

LIBRE

DE
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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:

La violencia en el deporte, no tan solo a nivel profesional sino en el amateur, de
base y escolar, lamentablemente es un hecho constatado. Muchos fines de semana
conocemos noticias de aficionados que insultan a deportistas, árbitros, peleas entre
padres, entrenadores etc., en el que se mezclan insultos y comentarios vejatorios,
machistas, racista, xenófobos y homófonos.
La lucha contra la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte debe ser
una prioridad para todas las personas que forman parte de la familia deportiva y por
supuesto para todas las instituciones.
Ya en 1992, la Carta Europea del Deporte habla de salvaguardar y desarrollar la
ética en el deporte desde edades tempranas. Ese mismo año, el Comité de
Ministros de la Unión Europea adoptó un Código de ética deportiva con el “juego
limpio” como emblema.
En 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución
titulada “El deporte como medio para fomentar la Educación, la Salud, el Desarrollo
y la Paz”.
En 2007, el Libro Blanco del Deporte reconoce el poder integrador de personas y
culturas diferentes e identifica como amenazas la violencia y el racismo dentro del
mismo.
Ese mismo año también, a nivel estatal se aprueba la Ley 19/2007 contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, en la cual pone de
manifiesto la incompatibilidad entre deporte y cualquiera de las diferentes
manifestaciones de violencia, trampa, engaño o desprecio al juego limpio.
Un proyecto como el presentado en L’Hospitalet el pasado mes de febrero y puesto
en marcha por parte de la Secretaria General de l’Esport i la Federació Catalana de
futbol de orientación y ayuda pedagógica entrenadores niños y niñas de 6 a 12
años en el campo de la gestión de las emociones y los sentimientos, el tratamiento
de la igualdad de género y resolución de conflictos.
En L’Hospitalet de Llobregat el Consell Esportiu de L’Hospitalet es el responsable
de organizar los Juegos escolares en nuestra ciudad que precisamente este año
celebra su 40 aniversario.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción
de los siguientes
ACUERDOS:
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PRIMERO. Condenar todos los actos discriminatorios, de violencia, racismo,
xenofobia, LGTBIfobia e intolerancia en el deporte.
SEGUNDO. Reconocer el compromiso cívico y ciudadano de las entidades
deportivas de L’Hospitalet, en la transmisión de valores contrarios a la
discriminación y a la violencia.
TERCERO. Impulsar desde el Gobierno Municipal, junto con las entidades
deportivas de la ciudad, campañas y acciones formativas de concienciación
dirigidas a todos los agentes que participan en las distintas competiciones
deportivas que se desarrollan en L’Hospitalet, ya sean organizadas por el Consell
Esportiu de Hospitalet o por las respectivas Federaciones deportivas. Estas
acciones también irán dirigidas a las familias de los y las deportivas.
CUARTO. Colaborar con las entidades organizadoras de las competiciones
deportivas en nuestra ciudad, para evitar actitudes violentas y antisociales en las
instalaciones deportivas L’Hospitalet, utilizando los medios legales oportunos para
restringir el acceso a las personas o colectivos que las protagonicen.
QUINTO. Apoyar las iniciativas que surjan en este sentido, a través de entidades,
federaciones o Consell Esportiu. Especialmente el programa L’Hesport Net, el
premio de fotografía de “Valors als Jocs Ecolars de L’Hospitalet” y el “Premi Joc
Net”, así como otras iniciativas en este sentido, que viene desarrollando el Consell
Esportiu de L’Hospitalet en los últimos años.
SEXTO. Declarar la ciudad de L’Hospitalet como ciudad libre de violencia en el
deporte.
SÉPTIMO. Trasladar dichos acuerdos a las entidades deportivas de la ciudad, las
Asociaciones de Vecinos, AMPAS, Unió de Consells Esportius de Catalunya
(UCEC), Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya y Consejo
Superior de Deportes del Gobierno de España.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 54, 55 i 56, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el grup.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Jo faré la moció 54 i 56 i el Coque la moció 55.
Sobre la moció sobre la morositat de la banca, les comunitats de veïns estan
ofegades per la morositat dels bancs que no paguen la quota dels pisos que tenen
en propietat. Segons un estudi del 2015, elaborat pel Consell de col·legis
d’administradors, el 50% dels habitats propietat dels bancs no paguen les seves
quotes i un deute que segons aquest estudi és de 59 milions d’euros a Catalunya.
Aquesta morositat dels bancs recau sobre els propietaris, sobre les famílies que
amb prou feines, moltes d’elles, poden arribar a finals de mes i que no poden
assumir, moltes vegades, el sobrecost per poder mantenir, serveis mínims de la
comunitat com és la llum, o poder dur a terme obres de millores als edificis.
Uns propietaris que tenen també dificultats per posar-se en contacte amb els
departaments dels bancs per a que efectuïn el pagament. Si el ciutadà no paga un
rebut, automàticament el banc es fica en contacte, a la inversa quan la ciutadania
o les comunitats de veïns reclamen el deute a les entitats financeres, ningú
contesta al telèfon. I aquest cost que comporta portar als bancs als tribunals, és un
cost molt elevat que no poden assumir moltes comunitats de veïns.
Les administracions públiques no podem quedar-nos de braços plegats davant
aquesta situació i és per aquest motiu que presentem aquesta moció i demanem a
l’Ajuntament de la nostra ciutat que insti a les entitats bancàries a pagar les deutes
amb les comunitats de veïns i que des de l’ajuntament oferim suport, mediació i
assessorament a les comunitats de veïns afectades.
Respecte a la moció sobre la reforma horària i el dia dels horaris europeus, doncs
manifestar que aquesta és una iniciativa ciutadana que impulsa els canvis d’horaris.
Una reforma horària que ha de significar doncs, gestionar millor el nostre temps i
millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes per tal d’aconseguir
aquest objectiu, la reforma horària proposa diferents mesures, com per exemple,
compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina, introduir uns horaris més
flexibles d’entrada i sortida, avançar els horaris dels àpats, tant el dinar com el
sopar, conciliar la vida familiar amb la vida laboral, sincronitzar també els horaris de
les empreses, institucions, actors socials i culturals, per dir d’una manera molt
senzilla, cal retornar als horaris europeus.
Catalunya ja avança de manera decidida cap aquesta reforma horària. Per
exemple, l’aprovació al Parlament de Catalunya d’aquesta reforma horària,
d’aquesta proposició o la signatura, al mes de juliol, del document que significarà el
pacte nacional per la reforma horària, un pacte que signaran diferents institucions,
associacions empresarials, econòmiques, sindicals, ciutadanes i que iniciarà el
compte enrere per iniciar els canvis necessaris per fer efectiva aquesta reforma
horària.
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També a diferents llocs i municipis del nostre país, com Lleida, Vilafranca del
Penedès, Argentona o Prats de Lluçanès han fet proves pilot amb la participació
dels diferents actors, dels diferents sectors econòmics i socials.
A l’any 2015, l’Ajuntament de L’Hospitalet, es va adherir de forma genèrica a
aquesta iniciativa i també forma part de la xarxa de ciutats i pobles per la reforma
horària i és per aquest motiu que presentem, doncs aquesta moció perquè ens
sumem a la setmana dels horaris que es realitzarà del 12 al 18 de juny, per a que
realitzem algun tipus d’activitat, que també l’Ajuntament de L’Hospitalet, impulsi una
prova pilot com han fet altes municipis a la tardor del 2017 i que s’impulsi també, el
compromís de puntualitat, impulsat per la Xarxa, i que l’Ajuntament també impulsi
una xarxa local d’empreses i entitats per la reforma horària, amb l’objectiu de
facilitar una millor gestió dels temps, la conciliació de la vida laboral amb la familiar i
la productivitat.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la següent moció referent a la repressió contra les persones LGTBI a
Txetxènia, jo vull recordar que aquest 2017 es commemoren els 40 anys de la
primera manifestació LGTBI de l’orgull a l’Estat espanyol, a Barcelona. També
aquest 2017 se celebrarà el World Pride a Madrid.
No hi ha dubte de que s’ha avançat molt en la defensa i el reconeixement dels drets
LGTBI, però no podem oblidar que hem de seguir permanentment alerta perquè el
què tenim ara no és més que un reconeixement formal i ens ho hem de guanyar
cada dia. És alarmant el repunt d’agressions homòfogues i trànsfobes que patim a
Catalunya i a l’Estat espanyol i en la repressió que es viu a Txetxènia, ens ha de fer
reflexionar de tot el camí que encara queda per fer.
Sobre la moció, bé, són alarmants les notícies que ens arriben del què està passant
en aquesta república russa, que està molt lluny, però hem de ser conscients que la
lluita dels drets LGTBI ens afecta a tots i hem de seguir treballant per eradicar-ho
completament. Per això, volem reiterar el compromís d’aquest Ajuntament, en la
defensa dels drets LGTBI, condemnar contundentment la repressió que s’està patint
a Txetxènia i sol·licitar a totes les instàncies, l’Estat espanyol i institucions europees
a anar fins al final en la investigació d’aquests fets i proporcionar asil a persones
LGTBI que fugin del què està passant a Txetxènia. Moltes gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí a favor de totes les mocions d’ERC

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de les tres mocions.
Sobre la primera, en relació a la morositat de les comunitats de veïns pels
impagaments de la banca, des d’aquest grup municipal, creiem que de forma
interessada, les entitats financeres estan generant aquests deutes que en primera
instància afecten directament a la viabilitat de les comunitats de propietàries i que
en segona instància, acaben carregant sobre el potencial comprador incrementant
així, el preu de l’habitatge i generant un mecanisme de negociació amb un origen
que és l’omissió de les obligacions per part dels bancs, com a propietaris de les
mateixes.
Hem d’apostar per endurir qualsevol acció contra aquestes entitats financeres i
demanar a les administracions que, d’una banda facin de mediadores als conflictes
d’impagament, exercint mesures de pressió directa com deixar de treballar amb
aquestes entitats bancàries per exemple, i posar els serveis jurídics del propi
ajuntament a disposició d’aquestes comunitats de propietàries tant per
l’assessorament com per les possibles accions que se’n derivin.
En relació a l’última moció que presentaven la 55, que presentava ERC, bé des de
la CUP-Poble Actiu ens sumem a la condemna d'aquests greus atacs i vulneració
dels drets humans a Txetxènia. No tenim paraules per tals agressions. Però també
volem recordar que malauradament la LGTBI Fòbia no és una qüestió aliena als
nostres barris i carrers. Citant un article de “El Periódico” d’enguany que diu:"En dos
anys, els delictes per odi i discriminació sobre persones homosexuals gairebé s'han
doblegat a Catalunya. Segons els Mossos d'Esquadra, en el 2014 es van denunciar
55 agressions, en el 2015 van ser 69 i en el 2016 es van registrar 89. Però d'altres
no es van denunciar per via policial o penal. Van ser 39 en el 2016 i 41 en el 2015
les agressions de les quals té constància el departament d'Igualtat de la Generalitat
i que s'han de sumar a les que es tramiten per via judicial. En qualsevol cas, es
considera que les unes i les altres són només la punta de l'iceberg, que aquests fets
encara es denuncien molt poc".
En aquesta línea cal recordar el cas que vam conèixer al mes d’abril, a la nostra
ciutat, una noia trans de 23 anys va haver de deixar el seu habitatge a l’Hospitalet
de Llobregat, concretament al barri de La Florida per culpa de l’assetjament
transfòbic, al que el sotmetien alguns dels seus veïns. La denúncia de la dona amb
el suport de l’observatori contra l’homofòbia, va fer constar que la víctima portava
temps patin insults i vejacions a la nostra ciutat.
És per aquest cas i per molts altres, que no podem deixar de treballar per construir
una societat i uns barris on la llibertat sigui un dret de tots i de totes. Encara ens
manca molt de camí. No volem cap acte de discriminació o agressió per motius de
LGTBI fòbia ni a L’Hospitalet, ni a Catalunya, ni a Txetxènia. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Votarem a favor de les tres mocions.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Nosotros de la 54 nos abstendremos del punto 1 y votaremos a favor del 2 y el 3
porque entendemos que también es un problema que sufren las comunidades de
propietarios. Es un tema privado, el Ayuntamiento puede apoyar políticamente a los
propietarios pero creo que no debe ir más allá y entendemos también que existen
en muchas comunidades de propietarios, pues profesionales y administradores que
pueden ejercer su función de asesoramiento y llevar a cabo procesos de
reclamación de morosidad de impagados, no tan sólo a los bancos sino también a
particulares que deben en estas comunidades de propietarios.
Respecto a la 55, rechazamos, como no puede ser de otra manera, y de manera
contundente los hechos denunciados. También lamentamos que haya todavía trece
países islámicos, en los cuales mantener relaciones con persones del mismo sexo
pueden acarrearle condena de muerte, eso nos parece inadmisible actualmente y
por tanto, apoyaremos los puntos 1,4 y 5 y nos abstendremos del resto.
Y sobre la 56, pues efectivamente y como dice la moción, esto es un tema cultural
en toda España, y como no podía ser de otra manera, pues claro, en Catalunya,
pues también nos afecta como parte de España y es un mal que es difícil de
erradicar, como se ha dicho anteriormente porque es un tema cultural, que nos
viene de otros hábitos y costumbres y que hemos arraigado, y muchos más, cuando
nuestra productividad ahora mismo está ligada pues, al sector servicios y al turismo.
No obstante, esta iniciativa la vamos a apoyar favorablemente. El Gobierno de
España, como saben, también se ha puesto en ello, la ministra Fátima Ibáñez
anunció la intención de llegar a acuerdos y a un pacto de legislatura para acabar
con la jornada laboral más allá, bueno como máximo a las seis de la tarde, y es una
prioridad de este gobierno, el Gobierno de España. Si la Generalitat también se ha
puesto a ello, pues obviamente lo apoyamos.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 54, moció sobre la morositat a les comunitats de veïns dels
impagaments de la banca, votarem a favor.
La moció 55, referent a la repressió contra les persones LGTBI a Txetxnia votarem
a favor. El nostre grup municipal vol remarcar que compartim plenament la
denúncia que fa aquesta moció, però volem posar de manifest la necessitat
d’avançar en el compliment de drets humans a tot el món.
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La Declaració dels drets humans, diu: “Toda persona tiene los derechos y las
libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Això, inclou,
òbviament, l’orientació sexual també, però encara avui, trobem al món molts països
que condemnen les persones LGTBI.
Països on ser homosexual està castigat amb pena de mort, com poden ser,
Afganistan, Aràbia Saudi, Emiratos Arábes, Iran, Irak, molts països i uns altres, on
està castigat amb penes de presó, com Argelia, Egipto, Etiopía, Jamaica, hi ha
molts països que encara han d’avançar en aquests drets, malauradament la llista és
molt llarga i encara queda molt per fer, per garantir la llibertat, el respecte i els drets
de totes les persones.
Volem llibertat per poder estimar a qui volem i com volem. Votarem a favor
d’aquesta moció.
I la moció 56, la moció sobre la reforma horària i el dia dels horaris europeus, la
votarem també a favor. La reforma horària és una qüestió que fa temps hem
d’abordar, com a societat i no només per la conciliació de la vida laboral i familiar, si
no també amb la vida personal, vessant que cada vegada es queda oblidada.
Així com també la incidència que pot tenir aquesta reforma en termes de salut, cosa
que no he trobat reflectida en aquesta moció, però la manca o limitació del temps
de descans, sumat a aquestes jornades maratonianes, té una gran afectació a la
nostra salut, tant física com mental, per això, votarem també a favor d’aquesta
proposta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, la primera que es la 54 estaremos a favor del punto número 1, segundo en
contra y tercero también a favor.
La moción referente a la represión contra las personas LGTBI en Chechenia,
lamentamos obviamente, como no puede ser de otra manera, que no en Chechenia
sólo, sino que en muchos países del globo terráqueo se estén haciendo verdaderos
disparates y la discriminación que hay en algunos países, la discriminación feroz y
radical que hay en contra de las personas homosexuales y de cualquier tipo y de
condición sexual, hasta el punto de que los ahorcan en plazas públicas, y demás.
Por lo tanto, no solamente en Chechenia, que evidentemente eso se ha suscitado
últimamente, y lo llevan haciendo mucho tiempo y es lo que nos ha puesto sobre
aviso, pero evidentemente, sabemos que esto nos gustaría que fuera más amplia,
pero en cualquier caso, para Chechenia perfecto, no pondremos el acento en que
claro, como es Chechenia, y podía decir que no, como estamos a favor de estas
políticas, de que la discriminación por razón de sexo, evidentemente, aunque
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también, de raza, etc, cualquier tipo de discriminación y de represión, estamos en
contra, por lo tanto votaremos muy a gusto, a favor de esta moción.
En cuanto a la otra moción de la reforma horaria y del día de los horario europeos,
nosotros, creo recordar, también la llevábamos en los programas generales,
Ciudadanos ha estado siempre por esa gestión del tiempo, en la conciliación de la
vida familiar, personal y no es incompatible con la productividad, para nada.
Sí es cierto, que nuestra cultura viene de donde viene, la cultura mediterránea suele
ser cultura más de que, bueno que nos gusta quizás madrugar menos y demás y
tenemos otro hábito de horarios, pero no es menos cierto, que al final, poco a poco,
la propia sociedad y los países más desarrollados nos van demostrando que no es
incompatible, que hay compatibilidad perfecta con conciliar todo esto y que no
afecta para nada a la productividad.
Sí es verdad, que al principio se supone que habrá un cierto, bueno, una cierta
consecuencia de la falta de costumbre, pero esto cuando pase un poco de tiempo,
al final se normaliza y no hay problema. Ya les digo que también el Gobierno de la
nación española, lo ha llevado, lo lleva y creo que en sus programa está y de
hecho, lo que decía el Sr. Hermosín, creo haber oído también, a Fátima, a la
ministra decir que esto iba a ir adelante y evidentemente, ahí, nosotros estamos de
acuerdo, porque como decía anteriormente, también en nuestro programa viene
dibujado.
Por tanto, las tres mociones las aprobamos y en la primera ya han visto como
hemos hecho un punto que, ¿ha tomado nota Sra. Secretaria?, perfecto. Pues
muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. La moció 54 de suport a les comunitats de veïns, efectivament
aquest és un problema que es ve arrossegant des de fa temps. La morositat per
part de les entitats financeres cap a les comunitats de veïns, el darrer trimestre de
l’any passat del 2016, el propi col·legi d’administradors de finques de Barcelona,
denunciava públicament aquesta situació, perquè és una situació d’abús i
d’injustícia cap a les comunitats i òbviament nosaltres estem recolzant a les
comunitats de veïns, assessorant i donant informació, a través de lOMIC i a través
de l’oficina d’habitatge.
Però això, com ja s’ha comentat en aquest Ple, és una qüestió civil, on
l’administració local té nul·la competència per actuar més enllà d’informar,
assessorar o donar suport i el que sí veiem és que només amb gestos com
presentar una moció, no és suficient, i aquí el què instem als dos grups que avui
presenten aquestes mocions, tant a ERC com al PDEcat, que estan governant al
país, doncs que proposin al Parlament de Catalunya, alguna iniciativa parlamentaria
legislativa que permeti acabar amb aquests abusos dels bancs contra les
comunitats de veïns.
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Tenen majoria suficient, poden fer-ho, igual que han fet altres coses, i per tant, els
instem a que facin una llei que permeti, d’alguna manera, salvaguardar a les
comunitats que tenen aquests índexs de morositat, fruit d’aquest impagament de les
entitats financeres. Tot lo demés, són bones intencions, mesures d’acompanyament
que, insisteixo, ja fa el Govern local, però que al final, com que no tenim
competència, doncs, és molt complicat. Seguirem donant suport, però evidentment,
que enviem una carta, que jo envio una carta a les entitats financeres de la ciutat,
dient que paguin a les comunitat de veïns, té el valor que té, té un valor simbòlic,
però si volen fer cas, ho faran, i si no, insisteixo, això és una qüestió de caràcter
civil, i nosaltres no podem intervenir.
Per tant, senyors del Govern de la Generalitat, actuïn. Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Jo posicionar al grup municipal socialista respecte de la moció 55....

SRA. ALCALDESSA
A favor, a favor Sra. Secretària.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Que evidentment també serà favorable el nostre posicionament i bé, ja s’ha dit, s’ha
mencionat, però efectivament, reiterar comentaris generalitzats, però nosaltres
volem entendre que efectivament en alguns dels acords es fa menció al compromís
de l’Ajuntament i la persecució d’aquestes pràctiques denunciades a la moció i la
defensa de la llibertat dels drets humans sigui arreu del món i, en tot, en fi, reiterar
aquest compromís i reiterar novament el vot afirmatiu a la moció.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies, Sra. Alcaldessa. Sobre la moció de la reforma horària, nosaltres
votarem favorablement. Aquesta és una qüestió llargament debatuda, fins i tot, en
aquests moments, hi ha una comissió.., bueno, hi ha havia una comissió d’estudi
que s’ha transformat en el propi Parlament de Catalunya, amb la direcció d’intentar
legislar, d’intentar posar negre sobre blanc, allò que tant s’ha debatut, que és
evidentment un canvi cultural com s’explicava i que és que tots plegats, siguem
capaços d’adaptar i de modificar, no sé si masses però sí que moltes coses en el
conjunt de la societat.
La moció a més el que planteja, jo crec que és sobretot elements educatius o
simbòlics en alguns casos, perquè és que un dia fem i instem a empreses, escoles,
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jo crec que aquest segurament és el camí, ens hem d’implicar tots. Segurament la
vida personal ens ho agrairà en totes les dimensions, ja sigui la familiar, ja sigui
qualsevol altra tipus d’activitats, però evidentment, és una tendència que no
canviarem tampoc amb una llei, que queda camí per recórrer i que tot el que sigui
anar en benefici de la salut, no només física, si no psíquica, de les persones, segur
que és una bona iniciativa, per tant votarem favorablement.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedarien les tres mocions aprovades i si no hi ha més
intervencions, passaríem a les mocions presentades per Convergència i Unió.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 54, 55 i 56; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 54.- SOBRE LA MOROSITAT A LES COMUNITATS DE VEÏNS PELS
IMPAGAMENTS DE LA BANCA.
La banca i els promotors immobiliaris acumulen més del 50% de les quotes
pendents de pagament en les comunitats de propietaris, segons les dades
aportades per l’estudi del Consejo General de Colegios de Administradores de
Fincas.
Molts veïns han vist com es desnonaven famílies i veïns per no poder pagar les
quotes, mentre l’Estat ha ajudat amb milers de milions d’euros de diners públics a
bancs, que en molts casos s’estan convertint en un veritable problema per les seves
comunitats i pel correcte manteniment dels edificis.
Vist que aquesta morositat s’ha incrementat durant els darrers anys arribant a
superar els 1.800 MEuros, en bona part causada per les entitats financeres.
Vist que el 48,48% de les finques de les quals són titulars les entitats financeres
mantenen deutes amb les seves comunitats de propietaris, i que el deute mitjà en
cada comunitat afectada és de 1.377,- Euros.
Atès que segons el règim de propietat horitzontal, la propietat implica certs drets
pels propietaris, però també comporta deures i obligacions, com ara fer front a les
despeses comunes que es reparteixen entre tots els propietaris de l’edifici, tal com
es preveu en l’article 9 de la ‘Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal’.
Atès que el compliment d’aquestes obligacions dota a les comunitats de propietaris
dels fons necessaris perquè els diferents elements, serveis i infraestructures de la
comunitat funcionin correctament.
Atès que en els darrers anys moltes entitats financeres han accedit de diverses
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formes a la titularitat de milers de finques.
Atès que moltes d’aquestes entitats financeres no estan complint amb les seves
obligacions ni estan satisfent les quotes a les comunitats de propietaris, donant-se
casos en què la morositat es prolonga en el temps durant mesos o fins i tot anys.
La morositat de les entitats financeres agreuja encara més la debilitada economia
de moltes comunitats de propietaris i genera malestar entre els propietaris.
Per tot l’exposat, 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 l’acord Primer amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots 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.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet insti a les entitats bancàries amb
oficines a l’Hospitalet i a les gestores de les carteres de vivendes en que
aquestes entitats hagin delegat, al pagament immediat de les quotes i/o
despeses de la comunitat de propietaris de les finques de les que siguin titulars,
en aplicació de la ‘Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-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
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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:
Segon.- Que l’Ajuntament ofereixi suport, mediació i assessorament a les
comunitats de veïns afectades.
c) S’aprova per unanimitat l’acord Tercer, que literalment diu:
Tercer.- Traslladar els presents acords a les entitats bancàries amb oficina a
l’Hospitalet, al Consell de Ciutat i a la FAV 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.
MOCIÓ 55.- REFERENT A LA REPRESSIÓ CONTRA LES PERSONES LGTBI
A TXEXÈNIA.
El passat 1 d’abril, el diari opositor rus Nováya Gazeta va publicar un alarmant
article que alertava de la detenció de més d’un centenar de persones LGTB a
Txetxènia i el seu trasllat a un antic complex militar situat a la ciutat d’Argun, que
està sent utilitzat com a camp de concentració, on estan sent torturades i obligades
a difondre els contactes personals d’altres homes homosexuals de Txetxènia. De
moment s’ha anunciat el presumpte assassinat de tres persones i hi ha sospites
sobre l’existència de més camps d’aquestes característiques.
Aquests fets han generat preocupació entre la comunitat internacional: l’Alta
representant de la UE d’Afers Exteriors i Seguretat, Federica Morgherini, ha
demanat una investigació profunda al voltant d’aquests fets. També des de les
Nacions Unides s’ha reclamat l’alliberament immediat de les persones detingudes i
s’ha instat a les autoritats russes a posar fi a la persecució de persones amb motiu
de la seva orientació sexual. Unes demandes que també es realitzen des d’altres
organitzacions de defensa dels drets humans com Amnistia Internacional, Human
Rights Watch o la International Lesbian and Gay Association (ILGA).
Malauradament, Txetxènia té un llarg historial pel que fa a la vulneració dels drets
humans i la persecució i repressió de les persones LGTBI per part de les autoritats
de la zona i fins i tot per membres de les seves pròpies famílies en els anomenats
“crims d’honor”. Davant dels fets exposats i la preocupació que aquests han generat
en l’àmbit internacional, les autoritats russes i txetxenes no han pres cap mesura
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per aclarir aquesta situació i continuen negant els fets de manera preocupant: El
cap del Govern de Txetxènia, Ramzan Kadyrov, ha afirmat que “aquesta situació no
s’ha produït perquè els homosexuals simplement no existeixen a la república
txetxena”, mentre que el portaveu del Govern va dir que “si hi hagués gais a
Txetxènia, les forces de l’ordre no haurien d’actuar, ja que els seus familiars els
enviaren a un lloc del qual no hi ha retorn”.
Per tot l’exposat, 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) S’aprova per unanimitat l’acord Primer, que literalment diu:
Primer.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb la
defensa de la diversitat i els drets de les persones lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals, així com el compromís d’aquest consistori amb la
llibertat i els drets humans arreu del món. En aquest sentit, denunciem i
condemnem la persecució i el genocidi que està patint la comunitat LGTBI de
Txetxènia per part de les autoritats i forces de seguretat de la zona.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver 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 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.- Instar el Govern espanyol a fer les gestions necessàries per a sol·licitar
al govern rus una investigació sobre aquests fets, la condemna de les
declaracions homòfobes realitzades per membres del govern txetxè i
l’alliberament immediat de totes les persones homosexuals que puguin estar
detingudes.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer amb 24 vots a favor dels representants del
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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 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.- Instar al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació a facilitar l’asil de
persones LGTB de la regió que estiguin sent perseguides a causa de la seva
orientació sexual.
d) S’aprova per unanimitat l’acord Quart, que literalment diu:
Quart.- Instar a les institucions europees i d’altres organismes internacionals a
mantenir la pressió sobre el govern rus per tal d’esclarir els fets, i en cas contrari
estudiar la imposició de sancions sobre aquest estat.
e) S’aprova per unanimitat l’acord Cinquè, que literalment diu:
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, el Govern
espanyol, als diferents grups polítics del Parlament Europeu, i al Consell de
Ciutat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
MOCIÓ 56.- SOBRE LA REFORMA HORARIA I EL DIA DELS HORARIS
EUROPEUS.
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:

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic
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durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement
desordenat, especialment del sector dels serveis, i també, sovint, de la cultura del
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de
treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en
seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de
riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual
del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut
derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la
manca de temps familiar i personal per al lleure, la cultura i l’activisme social i en
una disminució del benestar de la societat en general.
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis
dels quals es disposen demostren que es fa del tot necessari i urgent desfer-se de
la rèmora que representa la desorganització horària actual, incapaç de fer front a la
complexitat del moment present.
Vist que a gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 8-9 h. a 17-18 h., parant un
màxim d’una hora per dinar a mitjan de la jornada.
Vist que a l’estat espanyol–i per tant a Catalunya-, és habitual que la població
treballadora s’aturi dues hores per dinar -a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la
jornada laboral s’allargui fins a les 19 h. o les 20 h. del vespre, o més enllà.
Vist que aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h. en el
millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la
participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per
descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions.
Vist que el “prime time” televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de
son.
En definitiva, se superposa el temps personal i el temps de descans. A més,
aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite
que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa
a les 19-20 h. del vespre.
Vist que per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la
substitució dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres d’adaptats i
flexibles a les necessitats d’igualtat, productivitat i participació de la ciutadania.
Vist que diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions
de Vida i de Treball (Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que estan
avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models
adoptats.
Vist que al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n
pren consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què cal trobar
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal proposar
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estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista.
L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en
tots els àmbits. Establir un horari racional generalitzat hauria de ser la norma a
aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici que
es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària, i per tant
excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o
de determinats col·lectius.
En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma Horària,
reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya com la plataforma
interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és impulsar uns horaris
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania. Cal, en definitiva,
passar d’uns horaris propis de l’era industrial a uns que s’adaptin a les necessitats
de la nova societat del coneixement i del consum, amb més complexitat social i
augment progressiu de les desigualtats.
Atès que el 18 de març de 2014 el Govern de la Generalitat de Catalunya manifesta
el seu suport institucional a la “Iniciativa per la reforma horària” a través d’un Acord
de govern. En paral·lel s’aprova una moció al Parlament de Catalunya i es crea la
Comissió d’Estudi de la Reforma Horària.
Atès que el 15 de juliol de 2015 el Govern acorda la creació del Consell Assessor
per a la Reforma Horària.
Atès que en setembre de 2014 s’organitza la primera setmana dels horaris. En juny
de 2015 la segona, i en juny del 2016 la tercera, amb la realització de proves pilot
en diferents municipis de Catalunya (Vilafranca del Penedès, Prats de Lluçanès,
Argentona i Lleida) en les que van participar establiments de diferents sectors.
Atès que el 18 de gener de 2017 neix la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Reforma
Horària. Aquesta xarxa que té per objectius: reconèixer i promoure la tasca dels
ajuntaments compromesos amb l’impuls de la reforma horària; intercanviar i
difondre coneixements i experiències entre ajuntaments en l’àmbit de la gestió del
temps i la conciliació, presencial i virtualment; i fer xarxa amb altres organitzacions
públiques, privades i del tercer sector, en l’àmbit local i internacional, per generar
sinergies i avançar conjuntament.
Vist que els municipis són claus en l’impuls de pactes del temps locals. l’ACM i la
FMC insten al món local a reformar els horaris.
Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet històricament ha impulsat mesures per afavorir
la vida familiar i laboral.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet va adherir-se a la Xarxa de Ciutats i Pobles
per la Reforma Horària.
Vist que el 30 de març de 2017, la Generalitat de Catalunya valida el document
“Bases per a l’impuls del Pacte Nacional” que eventualment, entre els mesos de
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juny i juliol del 2017, es proposarà la signatura del “Pacte Nacional per a la Reforma
Horària” a institucions, actors i ciutadania.
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet
proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet sumar-se a la “Setmana dels Horaris”
del 12 al 18 de juny a organitzar una activitat en forma de xerrada o conferència i
informar els mitjans que permeti anunciar les mesures anunciades en els acords
d’aquesta moció.
Segon.- Instar l’Ajuntament a realitzar una prova pilot durant la tardor del 2017 en
forma de diada, que permeti organitzar amb el màxim nombre d’empreses,
establiments, professionals i centres educatius, una jornada amb horaris més
compactats que permeti disposar de més temps personal, familiar i social; amb
l’objectiu de fer pedagogia entre la població dels avantatges del canvi horari.
Tercer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a impulsar el “Compromís de Puntualitat”
tal com ja s’ha impulsat en altres ajuntaments i que té com a compromisos
principals millorar l’eficiència en l’ús del temps en determinats espais de
comunicació i participació compartits a la ciutat, com: Actes públics organitzats per
l’Ajuntament, reunions internes de treball de l’Ajuntament o altres actes realitzats
amb les organitzacions de la ciutat.
Quart.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a impulsar una xarxa d’empreses i
entitats per la “Reforma Horària”, tal com ja estan impulsant altres ajuntaments,
amb l’objectiu de facilitar una millor gestió del temps, la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal i la productivitat.
Cinquè.- Traslladar els presents acords a la plataforma Iniciativa per la Reforma
Horària, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya, Al Parlament de Catalunya, al Consell de Ciutat, a CC.OO de
l’Hospitalet, UGT de l’Hospitalet, Al Consell Educatiu de l’Hospitalet, a PIMEC, a
AEBALL, a la FAVV de l’Hospitalet i a la Unió de Botiguers de l’Hospitalet.
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 57, 58 i 59, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Monrós.

…/…

206

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí bon vespre. Des del Partit Demòcrata, primer la moció al rebuig a l’ocupació
il·legal d’habitatges, la deixarem sobre la taula, com ja hem manifestat a la Junta de
Portaveus, en ares a millorar-la, perquè el què entenem és no fer una moció per
aprovar-la i ja està, si no per intentar donar una eina per fer front a aquestes
ocupacions il·legals.
En quant a la segona moció de suport a les comunitats de veïns amb morositat
bancària, se n’ha presentat una de molt similar o pràcticament igual pel grup
d’Esquerra Republicana, i nosaltres el que volem manifestar és el següent, ha
quedat palès que les entitats bancàries no atenen els pagaments de les comunitats
de veïns, amb una posició de força que provoca, llògicament que, en molt casos,
quan hi ha comunitats que tenen que fer front a pagaments de despeses
quotidianes, mensuals, la llum, l’ascensor i tal, doncs, encara puguin fer front amb
dificultats, però que quan tenen que fer alguna reforma de la façana o a coses més
importants, o canviar un ascensor, doncs, aquests pagaments que han de fer els
diferents veïns i propietaris, les entitats bancàries no ho fan. I per tant, el que
nosaltres demanem és això, que des de l’Ajuntament, col·laborin amb aquesta
intermediació amb les entitats bancàries.
Fem referència a la intervenció anterior que ha fet el Sr. Pepe Castro, demanant-li
al Govern de la Generalitat que faci coses. El Govern de la Generalitat ja fa moltes
coses i fem moltes propostes. Però jo, resulta que com sempre dic, que amb
independència d’aquest tema que segurament, vostè no estarà content, jo també,
puc no estar content de vegades de la intervenció que fa l’equip de Govern de
l’Ajuntament. Però no és del que es tracta avui, jo el que demano, és això. Perquè
miri, quan demanem això, no li estic demanant que quan s’aprovi la moció, faci un
trasllat per escrit a les entitats bancàries.
El que demano és que senten amb les entitats bancàries i mitjançant el diàleg,
mitjançant una sèrie de coses, que ja sé que vostè en contestarà ara dient que ja ho
fa, però jo torno a repetir, vull dir, la voluntat d’aquest grup és aquesta i senzillament
que hi hagi una participació, per part de l’Ajuntament de col·laboració per intentar
parlar amb aquestes entitats i les comunitats, doncs, perquè d’alguna manera, es
pugui resoldre aquest tema.
No és cap obligació, ja sabem que l’obligat a pagar les quotes és les entitats
bancàries, en aquest cas, propietaris d’un pis, com qualsevol propietari i que al final,
el què estem demanant és una ajuda de col·laboració, d’assessorament, de vetllar,
de convèncer en aquestes coses. No demanem res més i evidentment ja fem tot el
possible perquè des del Govern de la Generalitat s’avanci en aquest tema que és
força complicat, com ja ha quedat palès per les moltes mocions que es presenten
d’aquest tema aquí a la ciutat de l’Hospitalet.
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En quant a la moció de sol·licitar la millora de la xarxa elèctrica als barris de
Collblanc-La Torrassa, volíem fer una afegitó en el qual no hi havíem caigut i ens ho
han fet palès. Que en el primer dels acords, quan demanem l’actualització de la
xarxa elèctrica, seria demanar l’actualització de la xarxa elèctrica a Endesa, i quan
demanem donar trasllat dels acords d’aquesta moció a totes les entitats de
Collblanc-La Torrasssa, també s’afegís, donar el trasllat a Endesa Distribución i a
Endesa Red Eléctrica Española.
Què està passant amb aquest barri? Doncs, que hi ha caigudes de tensió i això ho
podem acreditar, doncs, perquè tenim aqui unes factures, bueno, unes incidències
d’Endesa respecte d’una veïna d’aquest barri, en el qual dels diferents anys 2012,
2013, 2014, 2015 i 2016, ens diuen les hores totals en que hi ha hagut incidència en
caigudes de la xarxa i això estem parlant a nivell d’un veí, d’una comunitat normal i
corrent, però això també passa, aquests talls s’han produït en la xarxa del barri i per
tant, afecten a molts comerciants que això produeixen malmetre, sobretot en el
tema dels aliments, malmetre el producte i tenir complicacions.
Essent les 20.32 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.
La Presidència, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de les dos mocions.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la primera, tal i com hem fet amb la d’Esquerra Republicana, no
repetirem l’argumentari.
En relació a la segona per sol·licitar la millora de la xarxa elèctrica als barris de
Collblanc-La Torrassa, també la votarem a favor. La moció demana la millora de la
xarxa elèctrica als barris de Collblanc-La Torrassa i a més, és pràcticament igual a
altre moció presentada per aquest mateix grup el passat 2013.
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Els recursos energètics són bàsics pel desenvolupament de les societats humanes.
En l’actualitat, el model basat en energies no renovables, condiciona el progrés i la
pervivència de les generacions futures. Un model energètic sostenible ha d’estar
basat en un canvi d’hàbits en la demanda d’energia, eficiència energètica i un pla
d’energies renovables.
Aquesta és la informació que podem trobar a la web de l’Ajuntament, a l’apartat
sobre energia. Queda molt bé de cara a la galeria fer aquestes asseveracions, però
com podem plantejar-nos aquesta qüestió ni tant sols, l’actual xarxa de la ciutat pot
garantir l’accés continuat a aquest recurs tant bàsic, sobretot en els moments de
més demanda.
Al 2013, ja es va aprovar, com podem llegir al cos de la moció de Convergència i
Unió, una moció presentada per aquest mateix grup que demanava la millora de la
xarxa elèctrica d’aquests barris. D’aprovar mocions i no dur-les a terme, aquest
Govern Municipal, n’és totalment expert.
Totes coneixem l’encariment de la factura de la llum, que hem petit totes les veïnes
de L’Hospitalet, de tota Catalunya, així com, de la resta de l’Estat espanyol. Aquest
augment en el preu, no va acompanyat d’una millora en el servei i les veïnes de
Collblanc-La Torrasa, ho saben molt bé.
Sabem que l’actual model de les grans empreses elèctriques que conten, entre els
seus consells d’administració amb membres il·lustres de la família socialista, són
una mostra més del règim del 78, còmplice del neoliberalisme que privatitza els
beneficis i socialitza les pèrdues. Però tot i així, i coneixent la falta real de
compromís d’aquest Govern municipal, votarem a favor d’aquesta moció perquè
veïnes de Collblanc-La Torrassa, han de disposar, creiem que han de disposar,
sobretot, en els moments d’alta demanda energètica, d’aquest recurs de forma
ininterrompuda, per tal de desenvolupar de forma natural i sense talls de
subministrament, les seves activitats quotidianes siguin domèstiques o productives.
Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí votarem a favor de la número 58, perquè és una còpia de la que hem presentat
com a Esquerra Republicana i també de la moció 59.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Nosaltres des del Partit Popular, la moció l’aprovarem per punts. El punt 1,3 i 4 a
favor i el 2 en contra. La 58 sí he dit, no? val, i la 59 a favor.
La moció 58, vale?. El punt 1, 3 i 4 a favor i el 2 en contra. Val?, el 5, també a favor,
d’acord. I la 59, a favor.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A favor de la 58 i de la 59 a favor també, desprès de les incorporacions o mencions
a Endesa Distribució Red Eléctrica Española que són les responsables de mantenir
la xarxa i de fer les inversions corresponents i afegir un element, es a dir, si
continuen aquestes dificultats al barri Collblanc-La Torrassa o arreu, tindrà la
responsabilitat també l’Ajuntament, per demanar a Endesa Distribució Red
Eléctrica, que aquestes instal·lacions estiguin adequades i donin el servei adequat
al veïnatge, a les empreses, als comerços i més i si no fos així, jo sol·licito a
l’Ajuntament que es personi davant la Dirección General de Industria y Minas, i
demani un informe i s’actuï d’una manera més contundent contra les empreses
responsables del manteniment de la xarxa. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno en la moción 58 de apoyo a las comunidades de vecinos
con morosidad bancaria, tenemos que hacer la misma votación que hemos hecho
en la anterior porque son prácticamente calcadas. Votaremos todos los puntos a
favor, salvo el segundo que será en contra.
En cuanto a la 59, solicitando la mejora de la red eléctrica, en los barrios de
Collblanc-La Torrassa, esta moción pide la actualización de la red eléctrica, tanto
para el cableado de media como baja tensión, ante los continuos cortes eléctricos
en la zona. Obviamente todos estaremos de acuerdo en garantizar un suministro
eléctrico, lo más eficiente posible para nuestra ciudad.
El PDEcat, parece estar muy convencido de que los problemas de suministro en la
zona se resuelven actualizando el cableado de media y baja tensión y la sustitución
de los antiguos transformadores. Suponemos, y lo dice así, es que tiene alguien
que le ha informado o algún ingeniero o alguien que así se lo ha dicho. Suponemos
que es así, porque sino no tendría mucho sentido. Es porque la moción no hace
alusión a ningún informe técnico, entonces se supone que ustedes lo saben por
otros medios, pero no dice, según informe tal…, por tal…, en fin, como se plantea la
exposición de las mociones que hacen alusión a informes técnicos. Lo más
probable es que usted no lo necesite porque ya tiene información suficiente, pero
siempre es bueno que lo demás podamos ver que eso se apoya en informes
técnicos.
Y también, hay una cosa que, mire ya le adelanto que vamos a votar a favor, Sr.
Monros, porque entendemos que la moción está encaminada hacia a facilitar la vida
a los ciudadanos, y obviamente nosotros tenemos que apoyarla. Pero la moción no
nos dicen a quién pedírselo y dicho esto, en clave de humor, no se enfade. Sabe
que yo, me gusta de vez en cuando, en los plenos, introducir un poco cada vez de
humor porque si no son muy aburridos.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En la intervención inicial he corregido a quién pedírselo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Por eso, lo ha corregido

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Lo he dicho, sí lo he dicho antes de empezar…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
¿Aquí lo ha dicho? Bueno, pues entonces, perdóneme, pero quizás no estaba
suficientemente atento. Le pido disculpas consecuentemente, por eso le decía yo…,
si no lo había hecho, pero lo ha hecho y corrijo, pues claro, digo, no se lo vamos a
pedir a la Verge de Montserrat, claro, tendría que ser.., pero usted lo ha dicho. Por
lo tanto, encantado…

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Es más, un compañero del Consistorio me lo ha dicho

Essent les 20.41 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, a ver, vamos a ver. Sr. Garcia está utilizando su palabra.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
¿Mire fíjese, se ha dado cuenta usted que he llamado al asesor?. Pues
precisamente para preguntarle lo qué pasa es que, mientras que él iba y venía para
ver si lo habían corregido, porque me extraña que usted pudiera cometer ese fallo,
y lo ha corregido aquí, por lo tanto, ya no lo tiene y lo he llamado para preguntarle:
¿no han corregido nada de esto?, porque sino esta intervención seguramente no
será la correcta.
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En cualquier caso, señor no murmure, hombre, le pido disculpas por no haber
estado atento y en cualquier caso, nada que decir, ya le he dicho y le he anticipado
anteriormente, que iba a votar a favor y le agradezco que se preocupe usted por los
vecinos, como todos. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Sobre la moció 54 ja ens hem posicionat anteriorment, en
tot cas, votarem a favor de tots els punts menys el segon que votarem en contra.
Sr. Monrós, l’Ajuntament està fent la seva funció que és informar, assessorar i
intentar mediar, efectivament. Però és que vostè, no sé si s’ha mirat la moció
d’Esquerra Republicana, en el primer punt, deia d’instar a les entitats financeres a
fer una tasca que jo hi he defensat aquí, que en nom de l’Ajuntament, de l’equip de
Govern, és complexa, que és exigir a les entitats financeres per escrit que paguin
unes quotes que li deuen a un privat, això com comprendrà i vostè sap de dret, és
una cosa una mica complexa.
Per això, hem instat als dos partits que estan en el Govern de la Generalitat a que
legislin, a que impulsin iniciatives que permetin que les entitats financeres no se’n
vagin sense pagar i ja està. O sigui, la morositat és molt fàcil de reduir, si s’obliga
als grans tenidors d’habitatges a pagar els seus deutes. Perquè quan són, diguem
famílies, les que tenen aquests deutes, és molt fàcil anar contra elles, però contra
els bancs, és molt més complicat, vostè ho sap, les comunitats no estan articules
per això, per tant, escolti’m, tenen el poder, en fi, executiu i una part legislatiu, molt
important, per poder fer front a aquesta situació d’injustícia.
Però no porti a l’Ajuntament a l’extrem d’intentar resoldre un problema, que no és
que no sigui de la nostra competència, és de la nostra incumbència,però de molt
difícil resolució. Insisteixo, el primer punt de la moció d’Esquerra és diferent del seu,
i el segon punt de la moció que vostè presenta, senzillament nosaltres no podem
complir, no podem assessorar, des d’un punt de vista jurídic, a tota la..., assessorar
sí, però diguem-ne, continuar amb el procediment amb les famílies, amb els veïns i
veïnes que ens ho demanin, és absolutament impossible. Per tant, per això, votem
en contra.
Sobre el tema de la xarxa elèctrica. Jo li he comentat a vostè aquest matí que des
de l’equip de govern no teníem coneixement d’incidències greus. Això és d’un
particular que vostè li ha ensenyat una sèrie d’incidències, d’un privat. Miri,
nosaltres, estant aquí al Ple, a finals de 2015, va haver-hi un incident a Rafael de
Campalans, es va incendiar un transformador i efectivament, es va d’haver de
reposar aquell transformador, és l’únic transformador a la zona de Collblanc-La
Torrassa, que s’ha hagut de canviar, en dos anys i mig. Ho dic, per comú
coneixement i, en altre ordre de coses, miri, la reclamació a Endesa de que soterri
les línees, de que les actualitzi, de que les millori, de que canviï determinats
sistemes, això és permanent.
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No hi ha obra en un carrer, no hi ha millora en un carrer, en el que no demanem a
Endesa alguna cosa. Ja li dic, i “apretem”. Fruit d’això, s’han canviat més de 10
kilòmetres de línees, 10 kilòmetres a la zona nord de la ciutat que s’han actualitzat,
que ja no són aèries, que ja no es veuen, que hem dignificat també, l’espai públic
amb això, i hem eliminat punts de conflicte i hem guanyat en seguretat. Tot això, ja
s’ha fet i això no cau del cel. Això és fruit d’aquesta pressió a aquestes empreses,
per a que facin les seves inversions.
Per tant, continuarem fent les inversions, però insisteixo, no tenim coneixement
d’aquestes caigudes de tensió permanent que vostè diu que tenen, alguns abonats,
no ho coneixem això i l’agrairia que ens ho faci arribar, perquè ens posarem en
contacte amb aquesta ciutadana, amb aquest ciutadà, per intentar buscar una
solució. Però insisteixo, fins ara, hem anant fent, la nostra feina, que és reclamar
permanentment a aquestes empreses, que compleixin amb una funció
importantíssima que és renovar tota la infraestructura que tenen de mitja i baixa
tensió a la ciutat i amb això continuarem. Moltes gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant al tema que s’ha dit aquí que la nostra moció és una còpia, la nostra
moció és tant original com l’altra, segurament.
En quant al tema, Sr. Miguel García, no m’enfado, senzillament com que només
s’equivoca qui fa les coses, quan cometem un error i torno a repetir, i aquí com
vostè diu, allò de “al Cesar lo que es del Cesar”, el Sr. Nieto m’ha fet la
puntualització de que, ostres, no has posat això, i lògicament, m’ho he llegit i tenia
coherència, i per tant, no es preocupi, a mi, equivocar-me és una cosa que no em fa
por, mentre faig les coses. Cada vegada que faig coses, algunes les encerto i altres
m’equivoco i si les puc corregir, les corregeixo. I el que he fet al principi de la
intervenció es això, val?.
I en quant al tema que em deia el Sr. Pepe Castro, si, jo ja sé que el que a vegades
es demana és dificultós. Jo només estic demanant que entenguin que a vegades
mentre no tenim aquesta legislació que ens podria resoldre el tema, posem totes les
eines sobre la taula, totes les facultats, tots els mitjans, que torno a repetir, que ja
sé que ho fan, o sigui, en cap cas, discuteixo tal, doncs, accentuant que davant
certes situacions, com és aquesta de les morositats de les entitats bancàries a les
comunitats de veïns, posar l’accent per intentar, mentre no tinguem una millor
legislació, posar solució a aquests problemes, per intentar-los convèncer de que
fent el que fan, no anem per bon camí i perjudiquen els interessos dels particulars
de les comunitats, de tots els llocs, que d’una manera raonable i quotidiana, fan el
pagament de les seves quotes.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna paraula més? o quedarien aprovades les mocions.
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SRA. SECRETÀRIA
La moció 58, el punt 2 no queda aprovat.

SRA. ALCALDESSA
O sigui, quedaria aprovat tota la moció, a excepció del punt 2.

SRA. SECRETARIA
I la moció, 59 està aprovada per unanimitat

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, queden aprovades així, les mocions. Passaríem a la Cup-Poble
Actiu.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 57, 58 i 59,; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 57.-

DE REBUIG A L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES.

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 58.- DE SUPORT A LES COMUNITATS DE VEÏNS AMB MOROSITAT
BANCÀRIA.
Tal i com mostra un estudi de 2015 elaborat pel Consell General d'Administradors
de Finques d'Espanya, Catalunya és, amb 282 milions de deute, el segon territori
de tot l’estat amb més morositat en les comunitats de propietaris.
Aquest estudi també constata que d’aquests 282 milions de deute, 59 milions
corresponen als bancs. És a dir, que els bancs són responsables de quasi el 21%
dels deutes als quals han de fer front les diferents comunitats de propietaris del
nostre país.
Els bancs, doncs, s’han convertit en els grans morosos de les comunitats de
propietaris ja que, segons dades del mateix estudi, més del 48% dels habitatges
propietat dels bancs tenen deutes amb la comunitat de propietaris.
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Aquest fet provoca enormes problemes de liquiditat a les comunitats de propietaris
afectades ja que aquest deute acaba recaient sobre la resta de propietaris els quals
veuen com han d’assumir un sobrecost per poder mantenir en molts casos els
serveis mínims de la comunitat (llum, aigua,...) o, en d’altres, per poder dur a terme
obres de millora de la comunitat.
Algunes comunitats han pogut recuperar el deute que té el banc després que
aquest hagi procedit a la venda del pis però d’altres, com per exemple aquelles on
el pis propietat del banc està destinat a lloguer social, veuen impotents com el deute
es va incrementant mes a mes i, el que és pitjor, sense que hi hagi res que ho
impedeixi.
Les comunitats afectades per la morositat bancària, a més, relaten que és gairebé
impossible poder posar-se en contacte amb el departament competent de l’entitat
bancària i, per tant, ni tan sols arriben a tenir un interlocutor vàlid amb qui intentar
solucionar el conflicte.
Davant d’això, les comunitats de propietaris afectades només poden acollir-se a
l’opció de portar els bancs morosos als tribunals. Una opció que representa, en
molts casos, una nova despesa per la comunitat (ja que, tot i estar exemptes de
pagar les taxes judicials i que les reclamacions de menys de 2.000 euros poden
presentar-se sense advocat ni procurador, és cert que moltes comunitats davant el
desconeixement del procediment han de procurar-se l’assessorament professional
necessari) i el problema afegit de tràmits burocràtics.
Cal dir que, lamentablement, aquesta problemàtica representa una enorme dificultat
econòmica per moltes comunitats de propietaris de la nostra ciutat els quals es
troben desemparats i impotents.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament a fer de mitjancer entre les comunitats de
propietaris afectades per morositat bancària i l’entitat bancària responsable amb
l’objectiu que aquestes facin front al deute acumulat i el pagament mensual dels
rebuts així com de les despeses que se’n derivin de la propietat del pis.
b) Ha estat REBUTJAT l’acord 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.

…/…

215

Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots 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; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SEGON.- En el cas que les funcions d’intermediació amb les entitats bancàries
responsables del deute amb la comunitat no siguin fructíferes, instar
l’Ajuntament a donar assessorament legal a les comunitats que així ho sol·licitin.
c) S’aprova per unanimitat l’acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Instar l’Ajuntament a informar a les comunitats de veïns de la ciutat
de les mesures que poden i han de prendre en cas de veure’s afectades per un
cas de morositat bancària i de les eines de suport i intermediació dutes a terme
des de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
d) S’aprova per unanimitat l’acord QUART, que literalment diu:
QUART.- Que l'Ajuntament insti a les entitats financeres adjudicatàries
d'habitatges de l'Hospitalet a que li comuniquin les adjudicacions a fi efecte de
poder conèixer el parc d'habitatges a mans de les entitats financeres.
e) S’aprova per unanimitat l’acord CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a les entitats de veïns de
l’Hospitalet i als gestors i administradors de finques 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.
Tal i com mostra un estudi de 2015 elaborat pel Consell General d'Administradors
de Finques d'Espanya, Catalunya és, amb 282 milions de deute, el segon territori
de tot l’estat amb més morositat en les comunitats de propietaris.
Aquest estudi també constata que d’aquests 282 milions de deute, 59 milions
corresponen als bancs. És a dir, que els bancs són responsables de quasi el 21%
dels deutes als quals han de fer front les diferents comunitats de propietaris del
nostre país.
Els bancs, doncs, s’han convertit en els grans morosos de les comunitats de
propietaris ja que, segons dades del mateix estudi, més del 48% dels habitatges

…/…

216

propietat dels bancs tenen deutes amb la comunitat de propietaris.
Aquest fet provoca enormes problemes de liquiditat a les comunitats de propietaris
afectades ja que aquest deute acaba recaient sobre la resta de propietaris els quals
veuen com han d’assumir un sobrecost per poder mantenir en molts casos els
serveis mínims de la comunitat (llum, aigua,...) o, en d’altres, per poder dur a terme
obres de millora de la comunitat.
Algunes comunitats han pogut recuperar el deute que té el banc després que
aquest hagi procedit a la venda del pis però d’altres, com per exemple aquelles on
el pis propietat del banc està destinat a lloguer social, veuen impotents com el deute
es va incrementant mes a mes i, el que és pitjor, sense que hi hagi res que ho
impedeixi.
Les comunitats afectades per la morositat bancària, a més, relaten que és gairebé
impossible poder posar-se en contacte amb el departament competent de l’entitat
bancària i, per tant, ni tan sols arriben a tenir un interlocutor vàlid amb qui intentar
solucionar el conflicte.
Davant d’això, les comunitats de propietaris afectades només poden acollir-se a
l’opció de portar els bancs morosos als tribunals. Una opció que representa, en
molts casos, una nova despesa per la comunitat (ja que, tot i estar exemptes de
pagar les taxes judicials i que les reclamacions de menys de 2.000 euros poden
presentar-se sense advocat ni procurador, és cert que moltes comunitats davant el
desconeixement del procediment han de procurar-se l’assessorament professional
necessari) i el problema afegit de tràmits burocràtics.
Cal dir que, lamentablement, aquesta problemàtica representa una enorme dificultat
econòmica per moltes comunitats de propietaris de la nostra ciutat els quals es
troben desemparats i impotents.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar l’Ajuntament a fer de mitjancer entre les comunitats de propietaris
afectades per morositat bancària i l’entitat bancària responsable amb l’objectiu que
aquestes facin front al deute acumulat i el pagament mensual dels rebuts així com
de les despeses que se’n derivin de la propietat del pis.
SEGON.- Instar l’Ajuntament a informar a les comunitats de veïns de la ciutat de les
mesures que poden i han de prendre en cas de veure’s afectades per un cas de
morositat bancària i de les eines de suport i intermediació dutes a terme des de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
TERCER.- Que l'Ajuntament insti a les entitats financeres adjudicatàries
d'habitatges de l'Hospitalet a que li comuniquin les adjudicacions a fi efecte de
poder conèixer el parc d'habitatges a mans de les entitats financeres.
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QUART.- Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a les entitats de veïns de
l’Hospitalet i als gestors i administradors de finques de l’Hospitalet.
MOCIÓ 59.- SOL·LICITANT LA MILLORA DE LA XARXA ELÈCTRICA ALS
BARRIS DE COLLBLANC I LA TORRASSA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb esmenes “in voce”
als acords PRIMER i SEGON de la part dispositiva ja incorporades, 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:

Davant la precària situació de la xarxa elèctrica dels barris de Collblanc i La
Torrassa, el ple municipal va aprovar, a l’octubre del 2013, una moció on es
demanava: “l’actualització de la xarxa elèctrica tant pel que fa al cablejat de mitja i
baixa tensió com a la substitució dels antics transformadors per uns més moderns
de tecnologia més segura i de baix manteniment que eviten efectuar talls temporals
en el subministrament elèctric als clients”
Tanmateix, i tot i que han passat ja quasi quatre anys des de que es va aprovar
aquesta moció, els veïns i veïnes dels barris de Collblanc i La Torrassa continuen
rebent un servei deficient per part de la companyia elèctrica.
Aquest servei deficient es visualitza en els continus talls elèctrics que pateixen tants
els veïns i les veïnes com els comerciants de la zona especialment en temporades
de màxim consum elèctric com és l’hivern i l’estiu.
Aquests barris han patit al llarg dels anys, i de manera recurrent, aquests problemes
sense que no es plantegés, vistos els resultats, per part de la companyia
responsable de la xarxa elèctrica una millora substancial de les instal·lacions a fi i
efecte de solucionar aquesta problemàtica.
Tot i així, el veïnat i comerciants continuen veient com el rebut de la llum és cada
cop més car mentre que el servei que reben continua sent igual de precari com
sempre. A més, cal destacar que aquests talls de llum continus han arribat a
provocar despeses extres a veïns i comerciants donat que ha provocat que certs
aparells elèctrics es fessin malbé.
Tenint en compte que les companyies elèctriques tenen la responsabilitat de
subministrar als seus clients tota la potència contractada i d’adaptar o renovar, si
cal, la seva xarxa de distribució per garantir-ho sense que els objectius legítims de
rendibilitat econòmica hagin de suposar un obstacle per complir amb un servei de
qualitat
Veient que som a pocs mesos que comencin a produir-se consums màxims
d’electricitat amb l’arribada de la calor.
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Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Demanar l’actualització de la xarxa elèctrica a ENDESA, tant pel que fa
al cablejat de mitja i baixa tensió com a la substitució dels antics transformadors per
uns més moderns de tecnologia més segura i de baix manteniment que eviten
efectuar talls temporals en el subministrament elèctric als clients.
SEGON.- Donar trasllats dels acords d’aquesta moció a totes les entitats de
Collblanc- La Torrassa, a ENDESA Distribucions S.A i a la Red Eléctrica Española.
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 60, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Encara que ha comentat el portaveu a la Junta de Portaveus que la deixaria sobre
la Taula, en tot cas, cal que ho comenti?.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Deixem sobre la Taula aquesta moció. Justament avui, entre ahir a última hora i
avui, s’està negociant, a nivell estatal, la nova regulació del sector de l’estiba i
llavors, no tindria gaire sentit presentar el literal dels acords que presentàvem avui. I
quedava una mica fora de lloc, en funció de la negociació i de com vagi la
negociació. Esperem no haver de presentar-la el mes vinent.
Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 60; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 60.-

DE SUPORT AL SECTOR DE L’ESTIBA.

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

PRECS I PREGUNTES
a) Respostes a preguntes de Plens anteriors.
ICV-EUiA-PIRATES
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•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 d’abril
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Valles, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte al prec que veu formular en el Ple de 25 d´abril de 2017, amb número
647 de data 3 de maig de 2017 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament
Orgànic del Ple, en relació a propostes referents a l’accés a la informació, us
informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”

•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 d’abril
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari
Carmen García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que veu formular el passat Ple de data 25 d’abril de
2017 i, segons el que disposa l’article 55 delReglament Orgànic del Ple, a
efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 23 de maig de 2017,
en relació a “...I després, una altra sobre la web del Districte Cultural,
www.lhdistrictecultural.cat, té actualment un maquetació molt bàsica i té
errades, dóna errades a l’hora d’utilitzar aquesta pàgina. El menú se sobreposa
dins de la informació de la pàgina i els formularis també donen errades a l’hora
de fer-ho servir. I Volíem saber qui ha fet aquesta pàgina web, si és una
contracta, quant ha costat i si s’està fent algun tipus de control sobre la qualitat i
el funcionament de la mateixa...”
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos l’informe emès per la Cap
del Servei d’imatge Corporativa i Relacions Externes de l’àrea d´AlcaldiaPresidència, la Sra. Begoña Baldó Lavilla.
Ben atentament,”
“INFORME
Que s’emet en resposta a l’escrit presentat, per la Regidora del grup municipal
IC-EUiA-Pirates-E, Sra. Júlia Carballeira Pascual, rebut a data 3 de maig de
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2017, pel que fa a la Pregunta amb número de registre 0649, sobre el web del
Districte Cultural www.lh.districtecultural.cat
Al març de 2015 es va contractar el servei, amb l’empresa Ubiquity Barcelona
branding business, SL, per a la realització del projecte i la implementació d’un
web i una aplicació interactiva del districte cultural, que incloïa els següents
continguts: definició; identificació de continguts; construcció; desenvolupament i
implementació del web i aplicació interactiva. El cost d’aquest servei contractat
va ser d’un total de 10.527,00 euros (8.700,00 euros + 21% d’IVA).
Paral.lelament, el cost del manteniment i d’actualització, des del 2015 fins el dia
d’avui, ha estat de detall el següent:
Any 2015:
Any 2016:
Any 2017:

4.355,52 euros.
2.490,18 euros
871,20 euros.

Per tant, és aquesta empresa qui s’encarrega de la confecció i del manteniment
del web del Districte Cultural L’H, i que es manté, sense cap altra novetat que
successives actualitzacions de contingut, en correcte funcionament fins a
l’actualitat, exceptuant un breu període entre gener i febrer de 2016 en què es
va registrar un atac de malware que es va resoldre sense major repercussió.
Prova del correcte funcionament del web, és que compta amb 307 consultes,
rebudes fins al moment, que han permès la materialització de diversos
projectes, i és accessible des de diferents dispositius i s’actualitza en funció dels
interessos dels responsables del Districte Cultural.
A data de la redacció d’aquesta resposta el web funciona correctament, en totes
les seves seccions, inclòs el formulari de contacte, i no es registren errades ni
de funcionament ni d’usabilitat en cap de les pàgines que l’integren.”
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 d’abril
de 2017, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Regidor de Participació Ciutadana, Sr. Manuel Brinquis Pérez,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu formular en el Ple de 25 d’abril de 2017 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 d’abril de 2017, en
relació a:
“Sí, dos precs, el primer, avui a les sis i mitja hi havia convocada una sessió de
treball de l’ordenança de civisme i convivència, són àmbits de participació en els
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que normalment els grups municipals i els regidors participem, per tant,
demanem que en properes convocatòries de reunions d’aquest tipus, doncs es
tingui present, jo personalment m’he excusat, però m’hagués agradat assistir,
per tant, que no coincideixi en agenda d’aquest tipus.”
Per la seva informació, li adjunto informe de la Tècnica Assessora de la
Regidora de Govern de Participació Ciutadana.
Cordialment,”
“INFORME envers la pregunta presentada al ple de 25 d’abril de 2017 pel Sr
Nieto Martinez (ICV- EUiA-PIRATES-E) referent a la sessió de treball sobre
l’ordenança de Civisme i convivència realitzada el dia 25 d’abril de 2017.
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter
previ a la seva modificació, del 29/03/2017 al 20/04/2017, ambdós dies inclosos
es va obrir un període de consulta pública, a través del portal web de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en la qual es demana l’opinió sobre el
procediment de modificació de l’ordenança del civisme i la convivència de
l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
La sessió de treball que es va dur a terme el dia 25 d’abril complementa
aquesta consulta per facilitar que la ciutadania que no te accés al web municipal
pugui fer les seves aportacions presencialment.
Recordem que qualsevol membre del consistori així com la resta de la
ciutadania, va poder accedir a la consulta en el període assenyalat mitjançant el
web municipal, tal com es pot veure al següent enllaç https://seuelectronica.lh.cat/1110985_1.aspx?id=1”
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 d’abril
de 2017, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 25
d’abril de 2017 respecte a l’ocupació d’una fàbrica abandonada a l’av.
Fabregada, indicar-vos que som coneixedors de la situació i estem treballant
conjuntament totes les Àrees implicades sempre dintre del marc legislatiu
vigent.
Atentament,”
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PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 26095, de 30 de març de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Carmen García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 26095 de data 30/03/2017 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari del dia 25 d’abril de 2017 i de la qual es va demanar
ajornament.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos l’informe emès per la
Cap del Servei d’imatge Corporativa i Relacions Externes de l’àrea d´AlcaldiaPresidència, la Sra. Begoña Baldó Lavilla.
Ben atentament,”

“INFORME
Que s’emet en resposta a l’escrit presentat, pel Portaveu del Grup municipal del
PP, senyor Fco. Javier Martín Hermosin, rebut en data 30 de març de 2017, pel
que fa a la pregunta, amb número de registre d’entrada 26.095, sobre les
campanyes per publicitar les subvencions i bonificacions a l’IBI.

Que segons dades facilitades per l’Òrgan de Gestió Tributària les subvencions i
les bonificacions atorgades per IBI, en el període de 2012-2017, han estat d’un
total de 3.388.656,28 euros.

Que segons dades facilitades per la Unitat d’Administració, del Gabinet de
l’Alcaldia, les campanyes per publicitar ajudes a l’IBI, en el període 2012-2017,
ha estat de 64.335,45€, segons el detall següent:
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ANY

NOM

CONCEPTE

IMPORT
CAMPANYES
PUBLICITÀRIES
AJUDES IBI

CAMPANYA

2012

-

2013

-

-

IMPORT DE
SUBVENCIONS I
BONIFICACIONS IBI

526.201,26€

-

559.654,12€

13.242,12€

504.674,50€

12.646,49€

435.551,20€

13.292,27€

646.144,08€

25.154,57€

716.431,12€ (*)

2014

Ajudes IBI

•
•
•

108.500 Fullets
Distribució fullets
Anunci Diari de L’H

2015

Ajudes IBI

•
•

108.500 Fullets
Distribució fullets

2016

Ajudes IBI

•

1 Anunci Diari L’H 15/02/16.
Roba pàgina
108.500 Fullets
Distribució fullets

•
•

2017

Ajudes IBI

•
•
•
•
•
•

108.500 Fullets
Distribució Fullets
1 Anunci Diari L’H 23/01/17.
Roba pàgina
12 Mupis. Publicitat Metro
Producció Metro
77 Falques en ràdio

(*) Quantitat pendent de procediment de Resolució definitiva”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 26766, de 3 d’abril de 2017, 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 M. García Mompel, que
literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de entrada con
número 26766 y de fecha 3/04/2017, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que fuera contestada en el último
Pleno Ordinario que se celebró el pasado 25/04/2017 y del cual se pidió
prórroga en relación a: “Aprovechando que en estos momento se está
modificando la Ordenanza de Civismo y la Convivencia del Ayuntamiento de
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l’Hospitalet de Llobregat desde el grupo municipal solicitamos los siguientes
datos del año 2016 ...”
Respuesta:
1 y 2. El número de sanciones impuestas por la Ordenanza de Convivencia y
civismo durante el año 2016 ha sido de 931 con un valor económico de
271.371,01€.
Detalle de las sanciones de Civismo impuestas en 2016 por infracciones:
Consumo de alcohol en la vía pública

233

Ruidos que alteren la tranquilidad vecinal entre las 21 y las 7 horas en el interior de las viviendas 216
Orinar / Escupir vía pública

112

Molestias vecinales en pisos en horario diurno

91

Ruidos entre las 21 y las 7 horas, en la vía pública

56

Tirar desperdicios en la vía pública

28

Ocupar la vía pública sin autorización municipal

23

Perturbar tranquilidad vecinal por los animales domésticos, especialmente en horario nocturno.

20

Ruidos equipos musicales en vehículos

17

Ejercer actividad en bien de dominio público

16

Graffitis en dominio privado

16

Tirar papeles o ensuciar el espacio (zonas ajardinadas)

15

Micciones de animales en fachadas

12

Coaccionar, desacatar autoridades.

12

Limpiar y reparar vehículos en la vía pública

11

Jugar a pelota o ir con monopatín

9

Tirar objetos que ensucien la vía pública

8

Realización de barbacoas

5

Ruidos por carga y descarga de mercancías entre las 21 y las 7 horas

5

Deposiciones y las micciones de animales en los parques infantiles o jardines

3

Depositar material no permitido en contenedores

3

Abandonar desperdicios

2

Graffitis en dominio público

2

Ruidos por marchas de motor

2

Verter residuos en espacios abiertos

2

Abandonar muebles en la vía pública

2

Desobedecer a las autoridades

1

Entrada de animales en el interior parques infantiles

1

Maltratar árboles o bienes de uso común.

1

Coger flores, frutos y plantas

1

No respetar los horarios establecidos para el uso de las instalaciones y los edificios públicos.

1

Publicidad en dominio público

1

Utilizar los cláxones o señales acústicas

1
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Usar sistemas acústicos de alarma o emergencia

1

Verter residuos líquidos a la vía pública

1

Desplazar contenedor de su lugar, y utilizarlo para uso privado

1

Así mismo, desde el servicio de Salud del área de Bienestar y Derechos
Sociales, se han impuesto, por infracciones de la Ordenanza del Civismo y
la Convivencia, en materia de tenencia de animales un total de 93 sanciones
con un valor económico de 11484,50€.
El detalle de las mismas es:
Incumplimiento de deberes censales
(animales no inscritos en Registro municipal)
Incumplimiento de deberes de identificación (no llevar microchip)

38

Llevar animales de compañía (no peligrosos) sin atar por la vía pública

19

Incumplimiento de requerimientos u ordenes administrativas

6

Por otras infracciones

14

16

3. El número de personas que se han acogido a las medidas alternativas,
que permiten permutar sanciones por servicios a la comunidad, ha sido de
209.
Durante el año 2016 se ha empezado a trabajar, de manera experimental,
en un sistema de acciones alternativas a las sanciones de civismo, basado
en un modelo de mediación reparadora aprovechando las experiencias
positivas obtenidas por el servicio de Mediación de L’Hospitalet en la gestión
de conflictos de ruidos entre vecinos y en la gestión de conflictos de peleas
entre jóvenes, además de aprovechar también, el aumento de la capacidad
técnica del servicio con la próxima incorporación de Agentes Cívicos como
recurso educativo.
Desde el servicio de Salud del área de Bienestar y Derechos Sociales se
indica que ninguna de las sanciones de tenencias de animales se ha
permutado por Servicios a la comunidad.
4. Según la información del servicio de contabilidad, el número de sanciones
cobradas en el ámbito de Convivencia y Civismo correspondientes al año
2016 ha sido de 23.331,32€.
Desde el servicio de Salud del área de Bienestar y Derechos Sociales nos
indican que según la información del servicio de contabilidad, el número de
sanciones cobradas por las infracciones de la Ordenanza del Civismo y la
Convivencia, en materia de tenencia de animales, ha sido de 1.455€.
Atentamente,”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 28582, de 7 d’abril de 2017, 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 M. García Mompel, que
literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de entrada con
número 28582, de fecha 7/04/2017, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que fuera contestada en el último
Pleno Ordinario que se celebró el pasado 25/04/2017 y del cual se pidió
prórroga en relación a: “¿Cuántos vehículos han sido retirados de la vía pública
por mal estacionamiento? ...”
Respuesta:
1. Vehículos retirados por infracción:
2016.................. 6.295
2017.................. 1.879
2. Vehículos ingresados y/o inmovilizados por control de alcohol y/o
drogas:
2016.................. 189
2017.................. 60
3. Vehículos retirados de la vía pública por abandono:
2016.................. 483
2017.................. 176
4. Vehículos recuperados por hurto:
2016.................. 200
2017.................. 26
Atentamente,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 28 de març de
2017, pel regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, Sr. Jordi
Monrós i Ibañez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Carmen
García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que veu formular el passat Ple Municipal de 28 de març de
2017, amb número 0495 de data 03/04/2017 i, segons el que disposa l’article 55
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del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestat en el Ple
Ordinari del dia 25 d’abril de 2017 i del qual es va demanar ajornament, en
relació a “les publicacions per actes festius que vinguin de l’ajuntament es facin
en català i castellà, tal com s’està fent habitualment en totes les festes majors”.
Per donar resposta al mateix, em plau adjuntar-vos l’informe emès per la Cap
del Servei d’imatge Corporativa i Relacions Externes de l’àrea d´AlcaldiaPresidència, la Sra. Begoña Baldó Lavilla.
Ben atentament,”
“INFORME
Que s’emet en resposta al Prec presentat, pel Regidor del grup polític municipal
CIU, senyor Jordi Monrós i Ibañez, rebut en data 3 d’abril de 2017, i número de
registre 0495, en què sol.licita que el tríptic del Dia d’Andalusia es faci en els
dos idiomes.
Des del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes s’informa que el fullet
del Dia d’Andalusia, per raons d’oportunitat, es va confeccionar en castellà. No
obstant això, es tindrà en consideració el prec presentat i el fullet del Dia
d’Andalusia s’elaborarà, a partir d’ara, en els dos idiomes.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, RGE número 28612, de 7 d’abril de 2017, 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 Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 28612 i data 7 d’abril de 2017, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació al número de cursos, usuaris i
objectius del centre Gornal Activa, que va ésser ajornada en el ple anterior, us
lliuro adjunt, l’informe tècnic que conté les dades sol·licitades.”
“INFORME
Que s’emet per donar contestació a la pregunta presentada pel grup municipal
de CiU-PDeCAT, demanant informació sobre l’ activitat i objectius de futur de
l’equipament municipal Gornal Activa:
Amb la posada en funcionament de l’equipament GORNAL ACTIVA, es
constata la contribució d’aquest en l’aprofitament de les oportunitats de
creixement fruit de la transformació de l’entorn del Districte Econòmic, el barri
del Gornal i la Ciutat en el seu conjunt.
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A grans trets, aquest equipament contribueix a donar resposta als nous reptes
del desenvolupament local, integrant-se i complementant-se en el conjunt
d’actuacions que es porten a terme des de l’àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aportant formes innovadores que
tenen en compte el sistema productiu, l’empresa i els emprenedors com a
màxim exponent de la generació de llocs de treball localitzats al municipi, la
modernització productiva i el canvi estructural del mercat de treball cap a
sectors terciaris avançats.
A tot això, cal afegir que GORNAL ACTIVA s’orienta cap un model de
desenvolupament econòmic i social propi que afavoreix la cohesió social i la
competitivitat econòmica.
GORNAL ACTIVA, seu de la Regidoria de Turisme i Desenvolupament
Econòmic, desenvolupa la seva activitat d’acord amb els eixos següents:
• La realitat territorial, les empreses i els emprenedors/res juntament amb els
actors econòmics i socials, conformant la base del creixement sota una
perspectiva innovadora i sostenible que ens ha de permetre fer efectiva la
tercera transformació de l’Hospitalet.
• Les persones, com a destinatàries del progrés econòmic local: programes i
serveis adaptats a la diversitat social que facilitin ocupació i benestar social.
• La col·laboració public-privada, imprescindible per abastar projectes
transcendentals i poder conèixer i concertar mesures que aprofitin tots els
recursos disponibles i que beneficiïn a tot el territori.
• Desenvolupament de les polítiques de turisme a nivell local, essent el Centre
referent per a tots els actors que conformen l’ecosistema d’aquest sector. Nucli
en la governança, on es defineixen prioritats per tal d’encaixar aquesta nova
realitat en la ciutat i desenvolupar un turisme responsable i sostenible.
• Posar en valor l’economia cooperativa, social i solidaria així com també
altres economies transformadores que emergeixen com a fórmules més
redistributives del progrés econòmic.

L’equipament Gornal Activa vol esdevenir un centre referent de serveis a les
empreses, persones/emprenedors/res on es porten a terme les polítiques
municipals de desenvolupament econòmic i turisme, tant mateix, un espai
complementari de suport infraestructural a les necessitats puntuals de caràcter
organitzatiu d’empreses, associacions, gremis, etc., i del propi Ajuntament.
A continuació es presenta el resum executiu de les actuacions més destacades
realitzades en l’equipament Gornal Activa en els seus diferents àmbits
d’actuació durant el període 2015-2016:
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1. EMPRENEDORIA, ASSESSORAMENT I CREACIÓ D’EMPRESES
• Gornal Activa ha atès en aquest període un total de 3510 usuaris dels
serveis compresos en accions formatives, informació a l’emprenedoria, servei
d’assessorament i creació d’empresa i sensibilització per emprendre.
El detall d’aquestes accions, és:
Any 2015
NÚM.

NOM ACCIÓ FORMATIVA
I

MILLORAR

LA

TEVA

DATA

DURADA
(HORES)

19-feb

5

1

COM AUGMENTAR ELS RESULTATS
ORGANITZACIÓ EN TRES PASSOS

2

ELS ERRORS MÉS FREQÜENTS DE L'EMPRENEDOR

26-feb

4

3

10 FORMES D'AUGMENTAR EL BENEFICI

4

4

PLA D'EMPRESA

5
6
7
8
9

INICIACIÓ AL MARKETING I LA GESTIÓ COMERCIAL
INCENTIUS FISCALS A LA INNOVACIÓ
MARKETING DE GUERRILLA
TÈCNIQUES PER CONSOLIDAR L'EMPRESA
12+1 FONTS DE FINANÇAMENT

05març
09març
08-abr
16-abr
21-abr
21-abr
23-abr

10

QUINES ASSEGURANCES CAL CONÉIXER PER ENCETAR UN NOU
NEGOCI

11
12
13

20
48
9
6
4
8

29-abr

3

GESTIÓ FINANCERA I ADMINISTRATIVA
ENTRENA'T PER VENDRE
CLAUS PER A CONVERTIR UNA IDEA EN NEGOCI

04-maig
05-maig
12-maig

48
16
4

14
15

INNOVA EN EL TEU NEGOCI - DESIGN THINKING
REPENSA LA TEVA EMPRESA

19-maig
02-juny

8
16

16

CONSCIENCIA TOTAL: MINDFULLNESS EN LA PRESA DE DECISIONS

08-juny

8

17

CONSTRUINT UNA ESTRATÈGIA COMERCIAL AMB LINKEDIN

09-juny

6

18

UTILITZACIÓ SIMPLE I EFICAÇ DEL CERTIFICAT DIGITAL

07-jul

4

19

LA REFORMA FISCAL 2015

09-jul

4

20

EVOLUCIONA LES IDEES PENSANT EN CLAU DE NEGOCI

14-jul

6

21

XARXES SOCIALS I WEB 2.0

10-set

4

22

PLA D'INTERNACIONALITZACIÓ: GUIA PRÀCTICA

21-set

7

23

IMATGE PERSONAL 360º

22-set

6

24

ROLE PLAYING D'UNA OPERACIÓ COMPLERTA IMPORT-EXPORT

28-set

10

25

PLA D'EMPRESA - 2ona EDICIÓ

28-set

20

26

MARQUETING DIGITAL: ESTRATÈGIA DE NEGOCI A INTERNET

06-oct

7

27

EMPRENEDORIA I EMPRESA SOCIAL

13-oct

4

28

TALLER DE FINANÇAMENT INTERNACIONAL

10-nov

1,5

29

TALLER DE FINANÇAMENT ALTERNATIU

10-nov

1,5

30

INICIACIÓ AL MARKETING I LA GESTIÓ COMERCIAL (2a edició)

05-oct

48
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31

GESTIÓ FINANCERA I ADMINISTRATIVA (2a edició)

04-nov

48

32

EMPRENDRE AMB ÈXIT: DE L'IDEA A L'EMPRESA

17-nov

4

33

LES FRANQUÍCIES: AVANTATGES I INCONVENIENTS

20-nov

4

34

10 CLAUS PER A CONTROLAR EL MEU COMERÇ

24-nov

4

35

INTRODUCCIÓ AL CANVAS: GENERACIÓ DE MODELS DE NEGOCI

24-nov

4

36

PROJECTE OPORTUNITAT

14-des

12

37

HABILITATS DIRECTIVES

30-des

2

Any 2016
NÚM.

NOM ACCIÓ FORMATIVA

1

HABILITATS DIRECTIVES

11/01/2016

DURADA
(HORES)
20

2

MARKETING DE GUERRILLA

27/01/2016

6

3

TALLER ISO 9001:2015

27/01/2016

2

4

PLA D'EMPRESA

01/02/2016

20

5

ANGLÉS A1A

08/02/2016

75

6

CONSTRUINT UNA ESTRATÈGIA COMERCIAL AMB LINKEDIN

16/02/2016

6

7

INICIACIÓ AL MARKETING I LA GESTIÓ COMERCIAL

22/02/2016

48

8

LA GESTIÓ DEL TEMPS ÉS MOLT RENDIBLE - S/HD13

23/02/2016

4

9

COM ENRAONAR EN PÚBLIC

25/02/2016

4

10

INNOVA EN EL TEU NEGOCI! DESIGN THINKING

01/03/2016

8

11

TREBALLADOR AUTÒNOM: INFORMA'T DE
OBLIGACIONS I DRETS QUE TENS - SE/PM3

01/03/2016

6

12

ELEVATOR PITCH: LA TEVA CANDIDATURA EN 60 SEGONS

07/03/2016

9

13

COM ADAPTAR LA MEVA EMPRESA A LA LOPD? FES-HO TU
MATEIX - S/EF31

10/03/2016

4

11/03/2016

12

17/03/2016

4

29/03/2016

4

29/03/2016

15

12/04/2016

10

14
15
16

DATA

TOTES

EINES GRATUÏTES AL NÚVOL D'INTERNET PER
GESTIONAR LA TEVA EMPRESA - T/MK40
DEU EXPERIÈNCIES DE DECISSIONS ESTRATÈGIQUES

LES

A

19

XARXES SOCIALS I WEB 2.0 AL WEB EMPRESARIAL - S/MK7
COM GESTIONAR EMOCIONS EN SITUACIONS DE
CONFLICTE? - T/HD55
EMPRESARI INDIVIDUAL I AUTÒNOMS: OBLIGACIONS I
IMPOSTOS SECRET D'EFICÀCIA. ELS "ALTRES" RECURSOS
LIDERATGE,

21/04/2016

4

20

HUMANS
COMPETIR PER PREU. UNA TEMPTACIÓ PERILLOSA

19/05/2016

4

21

ANGLÈS A2A

23/05/2016

75

22

08/06/2016

30

14/06/2016

8

24

LIDERATGE D'EQUIPS
DESCOBREIX LES EINES PER GESTIONAR AMB ÈXIT LA
TRESORERIA DE LA TEVA EMPRESA - T/EF43
FISCALITAT BÀSICA PER AUTÒNOMS - SE/PM11

15/06/2016

4

25

MARKETING DIGITAL PER A PYMES

15/06/2016

4

26

TREBALLA EL TEU ELEVATOR PITCH AMB TÈCNIQUES DE
VISUAL THINKING I L'AJUDA DE VÍDEOS. DE PRIMERA
IMPRESSIÓ, NOMÉS N'HI HA UNA - T/HD47

21/06/2016

8

17
18

23
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27

FINANCES PER A NO FINANCERS

27/06/2016

40

28

CONDUCCIÓ DE REUNIONS

06/07/2016

20

29

PLA ECONÒMIC FINANCER I

08/09/2016

2

30

LA TEVA WEB AMB WORDPRESS. TALLER PRÀCTIC DE
CREACIÓ DE WEBS CORPORATIVES - T/MK41

22/09/2016

16

26/09/2016

20

26/09/2016

20

27/09/2016

4

29/09/2016

2

31
32
33
34
35
36

CONEIXES ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS ESSENCIALS EN
EXPORTACIÓ? - T/IT18
SEMINARI EMPRENDRE AMB ÈXIT A L'HOSPITALET - 1a
EDICIÓ
GOOGLE ADWORDS EXPRESS: PUBLICITAT A LA XARXA PER
A NEGOCIS DE PROXIMITAT- SE/PM22
PLA ECONÒMIC FINANCER II
INICIACIÓ AL MARKETING I LA GESTIÓ COMERCIAL - 2na
EDICIÓ
EMPRENDRE EN FEMENÍ - SE/PE16

03/10/2016

44

04/10/2016

6

37

10 COSES QUE ELS AUTÒNOMS HAN DE SABER I NINGÚ NO
ELS HI EXPLICA- S/EF33

10/10/2016

4

38

LA GESTIÓ DE LA IMATGE I EL CONTROL DE COSTOS A LA
RESTAURACIÓ - SE/PM21

10/10/2016

6

39

CATALÀ BÀSIC PER EMPRESARIS I EMPRENEDORS

11/10/2016

45

40

COMUNICACIÓ EFICIENT: APRENDRE A CONVÈNCER I
EMOCIONAR - SE/PE13

18/10/2016

6

41

PLA ECONÒMIC FINANCER III

20/10/2016

2

42

NEGOCIAR AMB LA VALENTIA DEL NO - T/HD53
COM POSAR PREU ALS MEUS PRODUCTES O SERVEIS SE/IN5
KIT BÀSIC COMUNICACIÓ PER DONAR A CONEIXER EL TEU
NEGOCI - SE/PM26
SPEED NETWORKING. CONEIX 25 EMPRESES AMB QUI FER
NEGOCI, EN SOLS 4 HORES - DN/3

25/10/2016

8

26/10/2016

5

02/11/2016

4

03/11/2016

4

46

GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA

07/11/2016

48

47

PLA ECONÒMIC FINANCER IV
PARLAR PER COMUNICAR. ESTRATÈGIES BÀSIQUES DE
COMUNICACIÓ
SEMINARI DE LA IDEA AL NEGOCI

10/11/2016

2

15/11/2016

6

15/11/2016

12

LA FIDELITZACIÓ DELS CLIENTS
EMPRENEDORS +40 ANYS: PERQUÈ ÉS UN BON MOMENT SE/PE14
ESCRIURE PER COMUNICAR

16/11/2016

4

21/11/2016

6

22/11/2016

6

22/11/2016

4

28/11/2016

12

55

MÒDUL ATENCIÓ CLIENTS - PERSONES
EXPRIMEIX FACEBOOK I WHATSAPP AL TEU NEGOCI T/MK42
REDACCIÓ DE CARTES I CORREUS ELECTRÒNICS

29/11/2016

6

56

PLA ECONÒMIC FINANCER V

01/12/2016

2

57

01/12/2016

4

12/12/2016

20

59

GUANYAR DINERS COMPRANT
SEMINARI EMPRENDRE AMB ÈXIT A L'HOSPITALET - 2a
EDICIÓ
ESCRIURE A LES XARXES

13/12/2016

3

60

ES POT NEGOCIAR AMB LA BANCA, SI

14/12/2016

4

61

CADA COP SOM MENYS, FENT MÉS I DE TOT: EINES DE
PRODUCTIVITAT PERSONAL PER HOMES I DONES
ORQUESTRA - S/HD31

19/12/2016

4

43
44
45

48
49
50
51
52
53
54

58
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Any 2017

NÚM.

NOM ACCIÓ FORMATIVA

DATA

1

LA REFORMA FISCAL 2015: COM AFECTA A AUTÒNOMS I AL
PETIT EMPRESARIAT? (S/EF29)

28/02/2017

DURADA
(HORES)
4

2
3

ENGLISH 4 U
COM FOMENTAR LES HABILITATS COMERCIALS (S/MK24)

06/03/2017
09/03/2017

30
4

4

UTILITZACIÓ SIMPLE I EFICIENT DEL CERTIFICAT DIGITAL,
SIGNATURA ELECTRÒNICA I FACTURACIÓ ELECTRÒNICA A
L'EMPRESA (S/EF26)
EL MILLOR EMPLAÇAMENT PER UBICAR EL MEU NEGOCI
(SE/PM17)
SEMINARI "EMPRENDRE AMB ÈXIT A L'HOSPITALET"
10 COSES QUE ELS AUTÒNOMS HAN DE SABER I NINGÚ ELS
HI EXPLICA (S/EF33)

14/03/2017

4

29/03/2017

3

03/04/2017
20/04/2017

20
4

5
6
7

Resum:
Any
2015
2016
2017 (fins 21.04.2017)
TOTAL

Nombre d’accions
realitzades
31
67
7
105

Hores lectives

Assistents

418
795
69
1.282

467
729
102
1.298

Nota: La previsió per a aquest 2017 és incrementar en un 10% el nombre d'accions.

Nombre d’usuaris que s’han beneficiat dels serveis de Gornal Activa, des de l’inici
de les activitats gener de 2015:
Any

2015
2016
2017 (fins
21.04.2017)
TOTAL

Usuaris
accions
formatives

Nombre
sessions
informatives
emprenedoria

Usuaris
sessions
informatives
emprenedoria

Usuaris
sensibilització
per
emprendre

TOTAL

367
379
145

Usuaris
serveis
assessorament
creació
empreses
219
378
81

467
729
102

56
53
15

254
375
-

1.319
1.861
328

1.298

124

891

678

629

3.508

Nombre d’usuaris que s’han beneficiat del Servei d’assessorament per a la creació
d’empreses:
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Any

1.1.

Pla
d’empresa
finalitzats

Emprese
s creades

Llocs de
treball
generats per
les empreses
creades

2015

146

62

70

2016

142

70

76

TOTAL

288

132

146

Altres Programes i Accions:

•

El Programa Lanzaderas por el Empleo, del qual s’està realitzant la segona
edició, serveix per ajudar a persones, que es troben en l’atur, a reinserir en
el mercat laboral. Un total de 60 persones, majoritàriament joves (41
alumnes) i juntament amb altres de 35 a 55 anys (19 alumnes), configuren
els grups als que s’enforteixen les seves competències transversals.
Las Lanzaderas són un clar exemple de col·laboració pulico-privada entre la
Fundación Santa Maria La Real de Patrimonio Histórico, la Fundació
Telefónica i l’Ajuntament de l’Hospitalet. El grau d’èxit es molt superior al de
Programes similars que s’estan realitzant, més del 60% troben feina.

•

L’ ubicació de la delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona
(Delegació en L’Hospitalet) en Gornal Activa a finals de 2016 ha suposat un
primer pas per facilitar, al nostre teixit empresarial, una centralitat per a la
gestió de tràmits, assessorament, formació directiva, reunions etc., i també
una suma de línees de formació a les empreses, eliminant duplicitats i
aprofitant millor els recursos tècnics existents.
Per altre costat, ha permès treballar aspectes de planificació amb l’objectiu,
a curt termini, de poder presentar accions/programes conjuntament i
potenciar el creixement del nostre teixit empresarial.

•

El projecte NODE L’H, té per objectiu la millora de l’ocupació de les
persones en recerca activa de feina mitjançant la validació de competències
professionals. En aquest projecte hi participen 60 persones de les famílies
professionals: administració i oficines, edificació i obres públiques, transports
i comunicacions i comerç. Al final del trajecte formatiu, les persones
participants contacten amb empreses mitjançant networkings i se’ls genera
oportunitats laborals.

•

El programa de Mentoring per a Joves, té com a objectiu aparellar joves
emprenedors/res, entre 18 i 35 anys, amb mentors professionals d'àmplia

…/…

234

experiència i coneixements per acompanyar-los en les primeres fases del
seu negoci.
Aquest programa és altament profitós per als emprenedors/res que hi
participen, ja que, persones amb experiència, els acompanyen en els
moments més delicats en la vida del negoci, i els aporta coneixements sobre
àrees en les que no estan formats.
•

El programa L’H EMPREN, vol incidir en la reducció de la taxa d’atur,
afavorint l’autoocupació amb ajudes, d’un màxim de 4000 €, per destinar a
despeses pròpies l’inicia de l’activitat, les persones emprenedores de
l’Hospitalet podran sol·licitar aquest tipus d’ajuda. Actualment el nombre de
sol·licituds presentades es de 18.

•

El programa ACCELERA EL CREIXEMENT, impulsat per la Diputació de
Barcelona i PIMEC, ens permet proposar empreses ubicades en el nostre
territori, amb cinc anys d’existència i més de tres treballadors. Participen
d’un assessorament personalitzat en diverses àrees del seu negoci amb
l’objectiu de propiciar el seu creixement.

•

Programa L’H FEM EMPRESA, va destinat al finançament de fins el 50% del
cost laboral que suporten les empreses que contractin persones en recerca
activa d’ocupació. L’objectiu es que unes 50 empreses facilitin la
contractació d’aturats, fins el dia d’avui 38 empreses han sol.licitat aquest
ajut.

2. ÀMBIT DEL TURISME:
•

El turisme es un nou sector de desenvolupament econòmic de l'Hospitalet
que es vertebra mitjançant realitats físiques com són els pavellons de la
Fira, l’esplèndid conjunt hoteler, els centres comercials, etc.. Amb la creació
de la Regidoria de Govern de Turisme i Desenvolupament Econòmic, pren
forma la gestió del turisme des d'una perspectiva municipal, amb l'objectiu, a
mig termini, de ser una destinació en el conjunt del turisme català i de la
resta de l'estat.
En la gestió del turisme local era necessari fer una DIAGNOSI
profunda de tots aquells elements que l'integren per abordar amb
garanties el futur immediat.
Per fer aquesta DIAGNOSI, s'encarrega un estudi amb el qual es
pretén veure la realitat actual i les necessitats del turista que arriba a
la nostra ciutat per tal de poder satisfer les seves expectatives, ja
sigui de serveis, activitats culturals, recreatives o de restauració.
Grans reptes
1. Crear consciència de municipi turístic
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2.
3.
4.
5.
6.

Explotar les sinergies de la seva localització estratègica.
Desenvolupar productes turístics propis
Augmentar la capacitat hotelera de l’Hospitalet.
Fomentar l’adaptació de la estructura empresarial.
Adequar i adaptar el municipi als paràmetres de Smart Cities.

Missió
Generar a l'Hospitalet la consciència de destinació turística, explotant
la seva localització estratègic a l'AMB, tant per les sinergies de
destinacions turístiques i equipaments propers, com generant
producte turístic propi, incrementant el consum turístic i comercial de
la ciutat, afavorint així l' increment i enfortiment de les empreses
locals i, en conseqüència, la generació d'ocupació.
Visió
Aconseguir en l'horitzó de 2025 que, el turisme a l'Hospitalet, sigui un
sector estratègic en l'economia del municipi, sent reconegut com una
destinació innovadora amb identitat pròpia i alhora complementari i
integrador en un entorn metropolità, gràcies a la qualitat de la seva
oferta turística i productes diferencials, aconseguint que la població
resident adquireixi major consciència de destinació turística.
•

El Segell de Turisme Esportiu, que atorga la Generalitat de Catalunya
mitjançant l’Agència Catalana de Truisme, s’ha renovat i adequat a les
noves directrius. Aquest ens permet promocionar i donar suport a la
comercialització de la nostra oferta, orientada a un públic concret.

•

Juntament amb l’àrea de Benestar i Drets Socials (servei d’Esports i
Joventut), hem confeccionat una oferta d’abonament turístic dels
poliesportius municipals que permet l’accés directe de qualsevol hoste dels
nostres hotels a un preu molt competitiu.
Un dels Programes, on el departament de turisme té una participació més
intensa, és el Word Mobile Congres. Des d’aquesta Regidoria es coordina la
participació organitzativa de les diferents àrees del nostre Ajuntament i
organitza directament accions d’apropament de la tecnologia a diferents
sectors de la nostra ciutat. Aquest darrer any s’han dut a terme les accions
següents:

•

o Moebio d-Health: Emprendre des de la necessitat, a càrrec de Jordi
Fábrega (director de desenvolupament de negoci de Biocat).
o Robòtica social terapèutica: a càrrec de Jordi Albó (professor
d’enginyeria i coordinador de grup de recerca en robòtica de la Salle
Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull)
o Aplicació mòbil de control assistència per a la millora de la
relació metge-pacient: a càrrec de Pol Pérez (coordinador general
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o
o
o

o
o
o
o
o
o

de les TIC en salut del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya
Robòtica Social: a càrrec de Caci-li-ho Angulo (professor associat
de robòtica de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Jugant la gent aprèn: a càrrec d’Esther Hierro, educadora social i
especialista en comunicació.
Realitat Augmentada: a càrrec de Mary Gules, responsable de
recerca i desenvolupament del projecte de realitat augmentada
GeoGaming.
Les xarxes socials per a la recerca de feina: a càrrec de Miquel
Vidal, responsable d’operativa i tecnologia de Blackpool Digital.
L’aparell que fa la llista de la compra i la compra: a càrrec de
Victor Sala (cofundador de wipiip
Aconsegueix la reserva impossible, a càrrec de Richard Calvo
(Last Peanut
Xerrada a càrrec de Rafael Jiménez (CEO i fundador d’Adinton)
Demostració musical d’Oval Sound i reactable i interacció amb els
instruments.
Jornada Women4 Tech. Va tenir lloc, per primera vegada, en
l’edició del Mobil Word Congrés 2017. Es va abordar la reducció de
la bretxa de gènere en la indústria mòbil, centrant-se en enfortir
l’ecosistema mòbil i analitzant en profunditat temes que configuren la
diversitat de gènere a través d’una major igualtat, fomentant la
presència femenina en aquest sector.

El número d’assistents a aquestes Jornades ha estat, aproximadament
d’uns 980 persones de diferents perfils professionals (estudiants, personal
sanitari, empreses, etc.)
•

Hem iniciat la presencia en Fires del sector turístic per promocionar la nostra
destinació. La Fira B-Travel ens ha permès presentar i donar a conèixer la
nova realitat turística de l’Hospitalet a tots els assistents.

3. GORNAL ACTIVA: Dades d’usos:
A part dels serveis que es presten des de Gornal Activa per a les empreses,
emprenedors i ciutadans, s'està duent a terme un Programa d'usos de les seves
instal·lacions per a activitats relacionades amb l'entorn socioeconòmic de la ciutat.
Tal com s'observa en el resum d'activitats dut a terme des de l'obertura de
l'equipament, la demanda ha anat creixent sistemàticament observant com a
element important de valor l'alt grau de tecnificació de les nostres instal·lacions.
En el perfil dels usuaris de la instal·lació hem de ressaltar les activitats
desenvolupades per diferents departaments del nostre ajuntament per temes de
formació, reunions d’àrees, etc., i també per empreses i organitzacions civils
properes a l’equipament.
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D’ençà la seva inauguració, en Gornal Activa s’han dut a terme, en les seves sales i
tallers, les accions següents:






784 usuaris atesos en l’espai d’autogestió.
112 accions Iniciativa Urban Gornal, any 2015, amb 561 hores
d’utilització i 576 participants.
45 reserves de sales durant l’any 2015, amb 705 hores d’utilització
i 1396 participants.
97 reserves de sales durant l’any 2016, amb 1.718 hores
d’utilització i 1.903 participants.
69 reserves de sales de l’1 de gener al 5 de maig de 2017, amb
2.432 hores d’utilització i 1.516 participants.

Resum:
ANY

NOMBRE D’ACCIONS
REALITZADES

HORES LECTIVES

ASSISTENTS

2015-maig 2017
784
Espai d’Autogestió

2015 (Iniciativa Urban
Gornal)

112

561

576

2015

45

705

1.396

2016

97

1.718

1.903

2017 (fins 5.5.2017)

69

2.432

1.516

TOTAL

323

5.416

6.175

4. QUIN ÉS EL FUTUR?
La Regidoria de Turisme i Desenvolupament Econòmic té en Gornal Activa un
instrument per poder materialitzar les polítiques del govern municipal amb la missió
de contribuir activament en la reactivació de l’economia local mitjançant l’execució
de programes i accions que facilitin la millora de l’ocupabilitat.
Aquesta missió, comporta que en Gornal Activa es desenvolupin activitats de
formació a empreses, emprenedors i emprenedores, programes d’orientació laboral
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i d’adquisició de competències, programes de certificació professional, iniciatives de
col·laboració amb els agents socials i empresarials del territori.
La perspectiva de Gornal Activa a curt termini i dintre del present mandat, es la
consolidació d’aquest espai com a referent de la ciutat en els àmbits d’empresa i
emprenedoria amb la voluntat d’incidir, de forma efectiva, en la dinamització del
teixit productiu local com una eina per millorar la qualitat de vida de les persones a
través de l’ocupació.
A més, Gornal Activa es el Centre d’on parteixen les accions i els programes del
turisme local amb l’objectiu de que, la destinació de l’Hospitalet, segui visible per
als operadors, les institucions i la ciutadania en general.
Les nostres accions van dirigides als sectors de:
-

Turisme esportiu: ja disposem del Segell acreditatiu per part de la
Generalitat de Catalunya.
Turisme de negocis: aprofitant l’impuls dels pavellons de Fira de Barcelona
ubicats en L’Hospitalet.
Turisme familiar: generant accions per als hostes de la nostra xarxa d’hotels,
no oblidem que aquest representa el percentatge més alt d’estàncies.

Així doncs, en aquest mandat es posaran les bases per ordenar tots aquells
elements que potencien el sector local del turisme: la gastronomia, la cultura, el
patrimoni històric, etc., per a conformar una oferta, prou atractiva, per als nostres
visitants.
Paral·lelament es desenvoluparan accions concretes de promoció turística en
aquells àmbits on es mostrin ofertes de turisme: fires, congressos, etc, sense
oblidar la col·laboració institucional amb la Diputació de Barcelona, l'Agència
Catalana i l'Àrea Metropolitana.
Si el 2016 va suposar la consolidació de l’equipament pel que fa l’increment de
l’activitat a desenvolupar, el 2017 ens mostra uns paràmetres de creixement en el
primer trimestre que apunten cap a percentatges d’ús i activitats superior al 80% del
total de possibilitats.
Des de l’ unitat de serveis a les empreses es continuarà donant suport a
emprenedors i emprenedores. Aquest programa es, sens dubte la pedra angular
dels serveis, per la seva incidència i l’abast de les actuacions . Es tracta d’un servei
integral, que engloba des de les primeres informacions fins la creació de l’empresa,
passant per l’assessorament personalitzat de la redacció del Pla d’Empresa. En
aquest primer període s’han realitzat, gairebé, un miler d’accions d’assessorament,
que han derivat en la redacció de 142 Plans d’Empresa i la creació de 70 empreses,
que suposen 87 llocs de feina.
No menys important que contribuir a la creació d’empreses i negocis al nostre
territori és el manteniment i seguiment dels mateixos. Durant l’any 2017 es
reforçaran les línees de seguiment i consolidació de les nostres noves empreses.
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Així l’equip tècnic tindrà, com objectiu, contactar amb empreses creades al llarg de
2015-2016, que determina la seva continuïtat i establir, si escau, mesures de suport
si s’observen desviacions sobre el Pla d’Empresa.
Per una altra banda, continuarem aportant empreses candidates al programa
ACCELERA EL CREIXEMENT per tal que puguin formar part de les 50 empreses, a
nivell de tota Catalunya, que reben formació i mentoring d’alt nivell per incentivar i
estimular el seu creixement.
Seguirem apostat per una relació estreta amb el nostre teixit productiu local
mitjançant el suport a la INNOVACIÓ i MILLORA DELS SERVEIS A LES
EMPRESES. Entre les activitats presents es previst un aprofundiment de la
prospecció del teixit empresarial, la detecció de necessitats i la difusió i
sensibilització envers als processos d’innovació.
Gornal Activa, com ja s’ha dit anteriorment, vol esdevenir un centre amb visió
innovadora. Aquest 2017 desplegarem el Pla d’Execució INNOSMART17 que inclou
el projecte TRAD-INNOVA, amb l’objectiu d’apropar el mètode innovador a les
empreses més tradicionals del teixit productiu local, mitjançant la celebració de
conferències, xerrades, networkings i mentories personalitzades.
La planificació del desenvolupament econòmic, s’ha de sustentar amb dades reals.
En aquest sentit, en Gornal Activa apostem per l’impuls del coneixement.
Implementarem, aquest 2017, un projecte d’identificació dels clústers i micro-cluster
al nostre territori amb l’objectiu d’aconseguir una major comprensió de la realitat
empresarial de l’Hospitalet, generar sinergies i col·laboració entre empreses que
comparteixen proximitat geogràfica.
El foment de la cultura emprenedora entre el joves de la ciutat continuarà formant
part del nostre saber fer quotidià, continuem apostant per tres programes:
 La cultura emprenedora a l’escola, vol introduir l’esperit cooperatiu i
emprenedor en alumnes de primària de la ciutat. Uns 250 nens/es hauran de
crear les seves cooperatives, els òrgans de govern i vendre els productes
produïts.
 El projecte empresa jove europeu, per tercer any consecutiu , per fomentar
la creació de cooperatives entre alumnes dels Instituts de l’Hospitalet i altres
d’arreu de Catalunya.
Altres formes d’Economia es veuran reforçades al 2017 pel que fa al foment de l’
ECONOMIA SOCIAL, mitjançant una estreta relació amb la Federació Catalana de
Cooperativa de Treball i del programa ARACOOP impulsat per la Generalitat de
Catalunya, aquesta col·laboració ens permetrà l’organització de debats i sessions
informatives per difondre l’economia social i solidaria el municipi.
Per tal de donar continuïtat a l’impuls de la Economia Social i Solidària com a factor
de creixement i de generació d’ocupació de qualitat, aquest mandat farem un treball
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d’identificació i caracterització de la nostra realitat actual i promourem accions que
ens permetin incrementar la seva notorietat i una interlocució més propera amb els
seus actors.
Una altre mostra de la imbricació de l’Economia Social i Solidària es la participació
de Gornal Activa en el taller de reptes a la iniciativa INNOLAB, on un grup
d’alumnes presenta un projecte innovador d’acord amb una realitat empresarial
concreta en la Ciutat.
Nous reptes de Gornal Activa
En un esforç per unificar i completar els serveis a les empreses i fruit del trasllat de
les instal·lacions de la Delegació de l’Hospitalet de la Cambra de Comerç de
Barcelona al Gornal Activa estem observant un major flux d’empreses i
empresaris/àries que poden gaudir dels serveis municipals.
En aquesta perspectiva de col·laboració, emergeix el projecte de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica,
l’atracció de noves empreses al nostre territori i facilitar l’ innovació empresarial.
Al llarg de 2016 hem aconseguit la certificació de Gornal Activa com a Punt
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE). Aquesta certificació ens permetrà completar el
nostre Catàleg de Serveis possibilitant que els/les nostres emprenedors/res es
puguin donar d’alta com a societat mercantil o autònom/a en un sol acte.
Aquest primer trimestre de 2017 hem endegat un seguit de programes amb
col·laboració amb altres institucions amb l’objectiu de fer més extensa el nostre
catàleg de serveis:
•

PROGRAMA JOVES PER EMPRENDRE: col.laborarem, al primer trimestre
de 2017, amb Cambra de Barcelona i SECOT, en la impartició del programa
JOVES PER EMPRENDRE, que pretèn dotar els joves entre 16 i 29 anys
(inscrits a la Garantia Juvenil) d'eines i coneixements orientats a la creació
d'empreses o generació de noves idees de negoci.El programa consta de
més de 40 hores de formació (grupa i individualitzada segons les necessitats
de l'alumne) i de 4 hores de mentoring. Esperem que 5 joves arribin al final
del procés i estiguin en les millors condicions per a encetar una nova
activitat econòmica.

•

PROGRAMA INNOLAB: dintre de la categoria d'accions de foment a l'esperit
emprenedor, participarem en el programa INNOLAB, impulsat per
l'associació INNOBAIX, de la que l'Ajuntament de l'Hospitalet és soci
fundador. En aquest projecte participa un institut de CFGS de la ciutat, que
haurà de respondre els reptes estratègics que plantegen empreses i
institucions del Baix Llobregat. En aquest cas, el repte plantejat per
l'Ajuntament de l'Hospitalet està relacionat amb l'economia social, ja que és
un dels eixos vertebradors del Pla d'Actuació Municipal 2016-2019. En
aquesta convocatòria han participart 20 equips de diferents centres, que han
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proposat solucions als reptes presentats pels ajuntaments i per les
empreses del territori. Els alumnes de l’Institut Provençana de l’Hospitalet
van quedar entre els cinc millors i la proposta guanyadora va ser l’elaborada
pels estudiants del Centre d’Estudis de Formació Professional Nuria de
Gavá per a la fabricació de motxilles perque els refugiats puguin transportar
les seves pertinences. Aquesta proposta responia a un dels dos reptes
llençats des d’aquesta Regidoria, a través de l’empresa Gelabert Gestió de
Residus amb seu social a la nostra ciutat.
•

PROGRAMA INNOBUS: igualment impulsat per INNOBAIX, col.laborarem
en la celebració de INNOBUS, un projecte en el que 50 universitaris duran a
terme un tour per 10 empreses capdavanteres i d'alt impacte del territori,
cercant millorar la seva ocupabilitat presentant els seus projectes i
candidatures. Els estudiants milloren exponencialment les seves possibilitats
d'ocupació de qualitat i les empreses poden identificar i retenir el talent. Hi
participen una vintena d'ajuntaments.

•

PROGRAMES ESTRATÈGICS: CARACTERITZACIÓ DEL TEIXIT
PRODUCTIU LOCAL: Amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya,
executarem aquest any un programa de caracterització del teixit productiu
local. Més concretament, identificarem els clústers i micro-clústers més enllà
dels coneguts i evidents que estan presents en el nostre territori, amb
l'objectiu d'incrementar les possibilitats de cooperació i interacció entre
empreses que, sovint, fins i tot estant localitzades físicament molt a prop, no
tenen contacte entre elles.

•

EMPRENEDORIA COMERCIAL: l'any 2017 col.laborarem amb la Diputació
de Barcelona, concretament amb el Servei de Comerç Urbà, en la definició i
disseny d'un manual adreçat als emprenedors/es en àmbits de comerç.
Aquest manual intentarà donar cobertura a dubtes i necessitats pròpies de
l'activitat comercial a peu de carrer, que suposa un alt percentatge dels
nostres usuaris/àries. En concret es tractaran temes clau com la localització,
l'aparadorisme, decoració dels locals, etc

La qual cosa es fa constar als efectes escaients.”

CUP-PA
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 d’abril
de 2017, pel regidor del grup polític municipal de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez, 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, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte al prec que veu formular en el Ple de 25 d’abril de 2017, amb número
643 de data 3 de maig de 2017 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament
Orgànic del Ple, en relació als trasllats de les mocions que no s’han aprovat, us
informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 19
d’abril de 2017 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. 31061, de 19 d’abril de 2017.
“Rainaldo Ruiz Narvaez, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet,
EXPOSICIÓ DE FETS
En fecha de ayer, mediante comparecencia, me facilitaron las facturas de los
anuncios de las contraportadas de los últimos 12 números del Diari de L’Hospitalet.
Vistas
las
tarifas
publicadas
en
la
página
web:
http://lhdigital.cat/c/document_library/get_file?uuid=6eced8a6-dcde-4e4b-83f791143a54a02d&groupld=11023
SOL·LICITUD
Justificación por escrito de los precios aplicados en las facturas los cuales son
discordantes con la tarifa publicada, independientemente de los descuentos. De las
doce facturas consultadas, nos encontramos que se aplican tres tarifas diferentes
para el mismo producto (dos de 1.630€, cinco de 1.645E i cinco de 1.130E).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, que literalment
diu:

…/…

243

Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 31061 y 31064 de fecha 19/04/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “ Justificación
por escrito de los precios aplicados en las facturas los cuales son discordantes con
la tarifa publicada, independientemente de los descuentos. De las doce facturas
consultadas, nos encontramos que se aplican tres tarifas diferentes para el mismo
producto ( dos de 1.630, cinco de 1.645 y cinco de 1.130 €).
Justificación por escrito de los motivos de aplicación de descuentos fuera de los
establecidos en la tarifa.
Sobre todo los del 40% que no existe en la información publicada.
Y el caso de la factura que tiene aplicado un 20% de descuento y a continuación
otro 20% de descuento sobre la cantidad ya rebajada.”
Respuesta:
Los precios que se han facturado, en concepto de inserción publicitaria en posición
de contraportada en los últimos 12 meses del Diari de L’Hospitalet, han tenido
diferentes justificaciones según las necesidades comerciales de cada momento.
La política comercial aplicada, parte de las tarifas máximas aprobadas por el
consejo de administración de La Farga y de la normativa publicitaria vigente en
cada momento. En este sentido se preveen, en la actualidad, unos descuentos para
incentivar la contratación: descuentos por volumen de inserción/año ( máximo 30%
dto) y descuentos por intermediación de agencia publicitaria legalmente acreditada (
máximo 20% dto). Ambos pueden coincidir en una misma factura. Se prevee un
50% de descuento para los anuncios de contratas de entidades sin ánimo de lucro
siempre que estén inscritas en el Registro municipal de entidades.
Todo y esto, según maquetación del Diario de L’H, los espacios reservados
exclusivamente para publicidad son el faldón de la portada y la contraportada. Por
tanto, en aquellas ediciones en las que a las puertas de cerrar la edición no hay
demanda, la práctica comercial obliga a contra ofertar mejores condiciones a los
clientes con el objetivo de llenar estos espacios. De esta manera, se explican los
descuentos o cambios de posicionamiento de última hora que pueden diferir de las
tarifas comerciales.
Cabe reconocer, errores puntuales involuntarios ( tipográficos y/o humanos) en la
aplicación de las tarifas vigentes de la contraportada del Diari, en la publicación de
estas tarifas en la sección reservada a informar sobre la publicidad dentro de la web
Lhdigital.cat. El 23 de junio de 2016 el Consejo de Administración aprueba una
reducción de la tarifa de este espacio que pasa de 1.645 euros a 1.445 euros. Esta
cifra, por error humano, no queda publicada en la web y también por error humano
se continúan emitiendo ordenes de contraportada con el precio de 1.645 euros (
algunas órdenes figuran con el precio de 1.630 por error tipográfico involuntario).
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En relación a la factura de 1.130 euros, éste era el precio pactado, en aplicación de
las tarifas vigentes, a un anunciante por una página interior. En el momento de
cerrar la edición no se había encontrado anunciante para la contraportada y para
que este espacio de periódico no saliera vacio, se ofreció a la empresa, que tenía
contratada la página interior, cambiar la ubicación de su anuncio a la contraportada.
El error fué no modificar en la orden de facturación la tarifa inicial a aplicar. Este
error no modifica el importe final de la factura ya que éste era el que se había
podido pactar con el anunciante, según confirma el agente comercial que realizó la
operación de venta del espacio.
Atentamente,”

2.-RGE núm. 31064, de 19 d’abril de 2017.
“Rainaldo Ruiz Narvaez, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet,
EXPOSICIÓ DE FETS
En fecha de ayer, mediante comparecencia, me facilitaron las facturas de los
anuncios de las contraportadas de los últimos 12 números del Diari de L'Hospitalet.
Vistas las tarifas descargadas de la página web en fecha de 18 de abril de 2017, de
las que adjuntamos una copia.
De las doce facturas consultadas, nos encontramos que se aplican descuentos del
50% (en un principio únicamente para entidades sin ánimo de lucro), del 40%, (no
recogido en tarifa), del 30% (contrato anual) y del 20% (de 7 a 10 inserciones).
En una de las facturas además del 20% de descuento, se aplica un descuento del
20% sobre la cantidad ya rebajada, caso que tampoco aparece en las tarifas
publicadas.
SOL·LICITUD
Justificación por escrito de los motivos de aplicación de descuentos fuera de los
establecidos en la tarifa.
Sobre todo los del 40% que no existe en la información publicada.
Y el caso de la factura que tiene aplicado un 20% de descuento y a continuación
otro 20% de descuento sobre la cantidad ya rebajada.”

Aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Ciutadans, es va respondre pel
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José M. García
Mompel, per escrit de data 22 de maig de 2017 i així consta literalment transcrit
com a resposta a la pregunta número 2, RGE 31061 de 19 d’abril de 2017.
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3.-RGE núm. 31066, de 19 d’abril de 2017.
“Rainaldo Ruiz Narvaez, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet,
EXPOSICIÓ DE FETS
En fecha de ayer, mediante comparecencia, me facilitaron las facturas de los
anuncios de las contraportadas de los últimos 12 números del Diari de L'Hospitalet.
Vistas las tarifas descargadas de la página web en fecha de 18 de abril de 2017, de
las que adjuntamos una copia.
De las doce facturas consultadas, nos encontramos que se aplican descuentos del
50% (en un principio únicamente para entidades sin ánimo de lucro), del 40%, (no
recogido en tarifa), del 30% (contrato anual) y del 20% (de 7 a 10 inserciones).
En una de las facutras además del 20% de descuento, se aplica un descuento del
20% sobre la cantidad ya rebajada, caso que tampoco aparece en las tarifas
publicadas.
SOL·LICITUD
Justificación por escrito de los motivos de no aplicar ningún descuento a las
facturas emitidas al Ajuntament de L'Hospitalet. El Ayuntamiento paga sus facturas
sin ningún descuento cuando es una entidad sin ánimo de lucro.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, 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 M.
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 31066 y de fecha 19/04/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “Justificación
por escrito de los motivos de no aplicar ningún descuento cuando es una entidad
sin ánimo de lucro”
Respuesta:
En contestación a su pregunta le informamos que estos descuentos se pusieron
para potenciar la publicidad de las entidades sin ánimo de lucro de nuestra ciudad.
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Los motivos de no aplicar ningún descuento a las facturas emitidas por el
Ayuntamiento de L’Hospitalet se debe a que no es una entidad sin ánimo de lucro.
Atentamente,”
4.-RGE núm. 31076, de 19 d’abril de 2017.
“Rainaldo Ruiz Narvaez, regidor del Grupo Político Municipal de Ciutadans en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet,
EXPOSICIÓ DE FETS
En fecha de ayer, mediante comparecencia, me facilitaron las facturas de los
anuncios de las contraportadas de los últimos 12 números del Diari de L'Hospitalet.
Que habiendo consultado previamente las tarifas y sus condiciones en la página
web: http://lhdigital.cat/c/document_library/get_file?uuid=6eced8a6-dcde-4e4b-83f791143a54a02d&groupId=11023 (adjuntamos fotocopias de dichos documentos),
constatamos a fecha de hoy que se ha producido una modificación, precisamente
de las tarifas referidas a la contraportada del Diari L'H y se han suprimido los
criterios de determinación de las condiciones para la contratación (adjuntamos
copia).
SOL·LICITUD
Fecha en la que se decidió modificar los criterios de determinación de las tarifas de
publicidad del Diari L'H.
Órgano que lo acordó y criterios que determinan la nueva tarifa y ordenó modificar
la información publicada en la web.
Órgano que acordó suprimir las condiciones: las tres páginas que antecedian a las
tarifas y en las que se explicaban las condiciones y beneficios de la publicidad en el
Diari L'H.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, 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 M.
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 31076 y de fecha 19/04/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “ Fecha en la
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que se decidió modificar los criterios de determinación de las tarifas de publicidad
del Diari L’H.
Órgano que lo acordó y criterios que determinan la nueva tarifa y ordenó modificar
la información publicada en la web.
Órgano que acordó suprimir las condiciones : las tres páginas que antecedian a las
tarifas y en las que se explicaban las condiciones y beneficios de la publicidad en el
Diari L’H”.
Respuesta:
En contestación a su pregunta le informamos que el órgano que aprobó las tarifas
máximas que rigen la contratación de publicidad del portal de notícias DIGITAL´H,
Diari Informatiu y Televisión de L’Hospitalet en el ejercicio 2016 y sucesivos, fué el
Consejo de administración de la Sociedad en data 29 de junio de 2016.
La información que aparecia en la Web de Mitjans era un redactado comercial.
Atentamente,”

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 18 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
19 i 26 d’abril i 3, 4, 9 i 10 de maig de 2017 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. 30880, de 19 d’abril de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
En la calle Independencia, 90 en los bajos del edificio hay unos locales que los
están habilitando ahora para su uso como viviendas.
Por lo que esta regidora solicita
Conocer:
•
Si cumplen todas las normativas para poder ser usadas como viviendas
habituales.”
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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, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 30880 y fecha 19 de abril de 2017, 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 23 de mayo de
2017, sobre habilitación de locales para su uso como viviendas en C/.
Independencia, 90, le informo:
No consta ninguna solicitud de informe ni de licencia para cambio de uso en la
dirección que nos indican. Únicamente existe un expediente de “Comunicación
previa de obras”, con informe favorable del técnico municipal, presentada el pasado
31 de marzo, para la reforma de los lavabos del local.
Atentamente,”

2.- RGE núm.30882, de 19 d’abril de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
En la calle Unión con el Mercado de Santa Eulalia nos han informado que está
prevista la remodelación de las paradas exteriores.
Por ello, esta regidora solicita,
Conocer:
•
Si se han mantenido reuniones con los paradistas del mercado para
consensuar la remodelación.
•
Cuando está previsto el inicio y finalización de las obras.
•
Cuál es el coste total previsto.
•
Solicito una Copia del proyecto.”

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, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 30882 y fecha 19 de abril de 2017, 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 23 de mayo de
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2017, sobre remodelación de las paradas exteriores del Mercado de Santa Eulàlia,
le informo:
Existe un proyecto para el Mercado de Santa Eulàlia que incluye la reparación de
cubiertas, mejora de la red de recogida pluvial, mejora energética de la red de
alumbrado público y colocación de un sistema para generar espacios de sombra.
No se prevee la remodelación de las paradas exteriores.
El día 6 de marzo de 2017 se realizó un acto de presentación del proyecto a las
Juntas de paradistas del mercado. Asímismo hay convocada una reunión técnica
para el próximo día 23 de mayo, con representación de la Concejalía del Distrito, el
Área de EPHUS y los paradistas del mercado.
Actualmente se está preparando la licitación, por lo que aún no hay fecha de inicio
de las actuaciones.
El coste previsto es de aproximadamente 750.000 € (IVA incluido).
En cuanto a su solicitud de una copia del proyecto, le recuerdo que, tal como
establece el artículo 11 del ROM, se debe tramitar mediante comparecencia.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 30883, de 19 d’abril de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
En la calle General Prim con Avenida del Carrilet y Angel Guimerà hay una zona
ajardinada en unos terrenos pendientes de calificar.
Esta regidora solicita conocer;
•

Cuál es el proyecto para toda esa zona.”

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 Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 30.883 i data 19 d’abril de 2017, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a la sol·licitud del projecte previst
per a la zona enjardinada que hi ha entre l’av.Carrilet i el c.Àngel Guimerà, us
adjunto l’informe tècnic que exposa la situació de les diferents parcel·les que
composen aquest espai.”
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“INFORME
En relació a la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular sobre uns
terrenys situats al carrer General Prim, Av. del Carrilet i C. Angel Guimerà, aquests
serveis tècnics manifesten:
Que en la confluència d’aquests carrers hi ha una zona enjardinada ja executada i
destinada a l’ús públic,
i tres finques de propietat privada afectades
urbanísticament de zona verda (Parcs i jardins urbans de nova creació, clau 6b):
1.- Part del C. General Prim 28: Finca afectada parcialment, amb 11 habitatges
ocupats
2.- C. General Prim 30: Finca edificada amb 1 habitatge ocupat
3.- C. General Prim 32: finca edificada amb una nau industrial
L’afectació d’aquestes finques com a zona verda prové del Pla General Metropolità i
per a la seva execució és necessari efectuar prèviament la seva expropiació.
En aquest sentit, els propietaris de les finques General Prim núm. 30 i 32 (2 i 3), en
instància presentada el dia 4 de gener de 2016 van sol•licitar a aquest Ajuntament
la seva expropiació per ministeri de llei, conforme el que disposa l’article 114 del
Decret legislatiu 1/2010 d’agost, pel qual en terrenys afectats no inclosos en un
polígon d’actuació o sector de planejament per a la seva gestió, una vegada
transcorreguts cinc anys des de l’entrada en vigor del Pla General (com és el cas
que ens ocupa), els titulars dels béns poden advertir a l’administració competent
dels seu propòsit d’iniciar expedient d’apreuament, que s’entendrà iniciat per
ministeri de llei transcorregut dos anys des del moment de l’advertiment.
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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 23 de mayo de 2017.
Entre la carretera de Santa Eulalia con Santiago Rusiñol y General Prim hay un
bloque tapiado que según nos han informado se va a abrir una calle dirección Plaza
Camilo José Cela. En frente hay unas casitas bajas que según parece estarían
afectadas.
Por todo ello esta regidora solicita conocer:
•
•
•

Cuál es el proyecto aprobado para toda esa zona y copia del mismo.
Cuando está previsto el inicio y finalización de las obras.
Cuál es el coste total.”

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, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 30884 y fecha 19 de abril de 2017, 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 23 de mayo de
2017, sobre proyecto aprobado en la zona de C/. Santa Eulàlia con Santiago
Rusiñol y General Prim, le informo de que no tenemos ningún proyecto de obras
aprobado en esta ubicación.
El ADU (Agència de Desenvolupament Urbà) nos comunica que el dia 24/1/2017 se
aprobó inicialmente por el Pleno una “Modificació puntual del PGM a l’àmbit
discontinu de la cantonada dels carrer de Santa Eulàlia i de Santiago Rusiñol i de la
Pl. Francesc Macià, al barri de Santa Eulàlia, Districte III de l’Hospitalet”. Este
acuerdo se publicó en el DOG el 10/2/2017, en el BOP el 13/2/2017 y apareció en
prensa el 14/2/2017. El plazo de alegaciones finalizó el 14/3/2017.
Actualment estamos en proceso de obtención de los informes oportunos para
remitir la modificación a la Generalitat, que procederá a su aprobación, primero
provisional y después definitiva.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 30885, de 19 d’abril de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
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Consta a esta regidora que en el cruce de la calle Comercio y la carretera de Santa
Eulalia, no respetan el tráfico los conductores y los viandantes, por una incorrecta
visibilidad en el cruce en sí, y por poca visibilidad de las señales de tráfico.
Provocando así accidentes y poca fluidez en la movilidad.
En este concepto, esta regidora
Ruega:
Que se estudie la posibilidad de mejorar la señalización en dicho cruce, en
beneficio del viandante y para un correcto tráfico rodado, respetando el paso cebra
y el cruce de dicho peatón.”

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 Seguritat, Convivència i Civisme, Sr. José M.
García Mompel, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 30885, de fecha 19/04/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “Consta a esta
regidora que en el cruce de la calle Comercio y la carretera de Santa Eulalia, no
respetan el tráfico los conductores y los viandantes, por una incorrecta visibilidad en
el cruce en si,...”
Respuesta:
La calle de santa Eulalia es una de las calles principales de la Ciudad. Por este
motivo se ha procedido a semaforizar los cruces de toda la calle, tal y como
establece el Plan de Movilidad Urbana (PMU). En estos momentos únicamente
queda por semaforizar el cruce con la calle Comerç. Este cruce está en la
programación de instalaciones semafóricas previstas en el período a 2017-2020.
Atentamente,”
6.- RGE núm.32748, 26 d’abril de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
En relación a la calle Montseny nº 5,
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Esta regidora,
Ruega:
•
Solucione el problema de los huecos de los alcorques para evitar posibles
accidentes de las personas mayores o de los carritos de bebés entre otras.”

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, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 32748 y fecha 26 de abril de 2017, y según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno, en relación la situación de algunos
alcorques de la C/. Montseny, le informo de que me doy por enterado de su
petición, y le comunico que se están llevando a cabo las acciones pertinentes para
resolver la situación.
Atentamente,”
7.- RGE núm. 34162, 3 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
La pasada semana este Grupo Municipal mantuvo una reunión con la Sra. A.G. que
reside en la calle XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Dado que según documentación que nos aportó fuimos informados que este
ayuntamiento había mediado en su conflicto vecinal.
Según la Sra. A.G. el conflicto vecinal sigue y el tema está cada vez peor.
Por todo ello, este regidor y su grupo municipal
Solicitan
•
Conocer la mediación llevada por este ayuntamiento y la “supuesta
“motivación de dar el caso por cerrado.”

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 de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José M.
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 34162, de fecha 03/05/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “La pasada
semana este grupo municipal mantuvo una reunión con la Sra. A.G. que reside en
la calle XXXXXXXXXXXXXXX...”
Respuesta:
Se trata de un conflicto vecinal muy antiguo entre dos familias. Por una parte la Sra.
G. y su hermana del Entresuelo 1ª y por otra, sus vecinos del 2º 2ª. El conflicto,
además, se ha diversificado en diversas facetas.
Por una parte existe un problema de organización de la comunidad de propietarios.
La vecina del 2-2 es presidenta de la comunidad de forma permanente,
circunstancia permitida por la mayoría de la comunidad con el consentimiento del
administrador de fincas. Esto ha hecho que las Sras. G. se enfrenten a la
comunidad y como consecuencia se les denieguen copias de las actas de juntas o
el estado de cuentas. Al no tener constancia del estado de cuentas las Sras. G.
siempre son deudoras de la comunidad y por lo tanto no pueden votar en las juntas.
Ésta circunstancia genera un primer conflicto.
Por otra parte las Sras. G. son propietarias de un local en el inmueble que ha tenido
problemas de bajantes y desagües. La reparación correspondería a la comunidad
pero esta no la ha efectuado por lo que, finalmente las Sras. G. han abonado el
coste de las obras sin que la comunidad les haya devuelto su parte. En estos
momentos hay interpuestas demandas por estos hechos.
Finalmente hay un conflicto de tipo personal entre las Sras. G. y los vecinos del 2-2.
Insultos, amenazas y vejaciones son algunos ejemplos de conductas que las Sras.
G. imputan a su vecina, mientras que ésta por su parte también recrimina alguna
conducta poco cívica hacia las vecinas del Ent-1. De estos hechos se ha derivado
algún procedimiento penal que no ha ayudado a mejorar la relación.
Por parte del Ayuntamiento se han llevado a cabo diferentes actuaciones:
- Departamentos técnicos como Urbanismo o Sanidad han intervenido por el asunto
del local (insalubridad y reparaciones)
- Por parte de Mediación se ha tratado de mejorar la convivencia con resultado
negativo
- La Unidad de Convivencia y civismo de Guardia Urbana, por su parte, ha
intervenido para tratar de solucionar el conflicto personal y comunitario.
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En los últimos meses se ha incrementado considerablemente el número de
llamadas, instancias y visitas presenciales a dependencias por parte de las
hermanas G., pidiendo una solución a sus problemas. Como la solución no
depende del Ayuntamiento las solicitantes consideran que no se las está tratando
correctamente.
Finalmente, después de muchos años de trabajar en el caso, e intentadas todas la
vías posibles, se ha informado de forma reiterada y clara a las Sras. G. que el
conflicto que mantienen con sus vecinos es de índole privada y en consecuencia la
solución tienen que buscarla por sus propios medios a través de abogados (u otros
profesionales), pero no a través del Ayuntamiento, ya que, en esta vía se han
agotado todos los recursos disponibles sin encontrar solución alguna.
Atentamente,”
8.- RGE núm. 34562, 4 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
Hay un acuerdo marco entre la Generalitat y L’Hospitalet sobre el
mantenimiento de instalaciones de colegios públicos.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:

1.- ¿Desde la firma hasta la fecha cuantas actuaciones concretas se han realizado
en los diferentes colegios públicos de la ciudad?.
2.- Ruego que se detalle actuación por colegio y coste económico de dicha
actuación.”

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, Regidor d’Educació, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment
diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento, con número 34562 y fecha 4 de mayo y, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea contestada
en el Pleno Ordinario que se celebrará el día 23 de mayo de 2017, en relación a las
actuaciones concretas que se han realizado en los diferentes colegios públicos de
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la ciudad desde la firma del acuerdo marco entre la Generalitat y L’Hospitalet sobre
el mantenimiento de instalaciones de colegios públicos, le comunico lo siguiente:
Existe un acuerdo marco entre la Generalitat y L’Hospitalet sobre el mantenimiento
de instalaciones de colegios públicos. Este protocolo de colaboración firmado el 20
de febrero de 2017, en su pacto 3º establece:
“Los servicios técnicos competentes del Departament d’Ensenyament y del
Ajuntament de l’Hospitalet han de llevar a cabo:
a.
Un plan de trabajo para impulsar la construcción de los edificios escolares
necesarios en la ciudad y la inversión en la rehabilitación, adecuación y
mantenimiento de los centros existentes.
b.
Un plan que permita abordar la reforma de los edificios de Plan de Urgencia
(escuelas Frederic Mistral, Milagros Consarnau, Bernat Metge, Busquets i Punset y
Joaquim Ruyra) así como otras actuaciones de mejora del resto de los edificios
escolares del municipio.
c.
Los procedimientos necesarios para poner en marcha el proyecto de nuevo
edificio de la escuela Ernest Lluch y la redacción del proyecto para el edificio de la
escuela Paco Candel.
d.
La constitución de una comisión paritaria que analice los criterios,
prioridades y aportaciones económicas de ambas administraciones a las obras de
reforma, ampliación y mejora (RAM).”.
Hasta la fecha se han puesto en marcha 26 intervenciones, que se detallan a
continuación, cuya previsión de ejecución es el 2017:

GENERALITAT
Módulo 120+30+10+60
Escuela Paco Candel

70.582,31
ampliación comedor

Escuela Ernest Lluch

Adecuación espacio locales adyacente

30.000,00

Escuela Bernat Metge

Cubierta fibrocemento (en licitación)

241.845,85

Escuela Busquets i Punset

Cubierta fibrocemento (en licitación)

239.979,57

Escuela Milagros Consarnau

Cubierta fibrocemento (en licitación)

241.999,67

Escuela Frederic Mistral

2ª fase arreglos (sanitarios 1a i 2a
70.000,00
planta)

INS Eugeni d'Ors

Arreglo alero de cemento armado
fase)

(2ª

80.000,00
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INS Pedraforca

Caldera
e
instalación
eléctrica70.000,00
sectorización escaleras emergencia

INS Bellvitge

Fachada, gimnasio, valla calle

241.987,05

INS Can Vilumara

Mejora Acústica entre clases/ BBAA

30.000,00

INS Mercè Rodoreda

2ª fase vestidor gimnasio + pistas patio

70.000,00

INS Santa Eulàlia

Pista deportiva, arreglo fachada

41.327,67

Escuela Pep Ventura

Arreglo lavabos P3

17.236,45

Escuela Ernest Lluch

HR y HD y CSpavimento
patio
fibrocemento

Derribo almacén y
cubierta
de

en redacción

Obra – Derribo almacén y pavimento
patio - cubierta de fibrocemento
HR - HD y CS- substitución cubierta
fibrocemento almacén de cubierta
INS Llobregat

en redacción
Obra
Substitución
cubierta
fibrocemento almacén de cubierta

INS Llobregat (edificio escuela)

Arreglo cubierta, pilares y agujero valla

9.281,84

Escuela Màrius Torres

Apertura puerta en reja patio para
mantenimiento de cubierta y línea de en redacción
vida

INS Eugeni d'Ors

Derribo lavabos para hacer aula

en redacción

EAAOO Serra i Abella

Valla perimetral

en redacción

Escuela Ernest Lluch

Redacción proyecto nuevo edificio (en
287.960,64
licitación)

AYUNTAMIENTO

Escuela Frederic Mistral

Construcción escalera de emergencia

122.107,13

Escuela Charlie Rivel

Mejora espacio conserjería y otros

19.652,31

Escuela Lola Anglada

Mejora espacio conserjería y vestíbulo

14.843,13

Escuela Paco Candel

Construcción porche

22.627,00
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Escuela Joaquim Ruyra

Mejora valla perimetral

43.936,00

Escuela Milagros Consarnau

Pista deportiva y valla perimetral

181.408,97

Para el 2018, las obras que ya hemos pactado hasta la fecha son la substitución de
la cubierta de la escuela Joaquim Ruyra y de los gimnasios de las escuelas Bernat
Metge y Busquets i Punset.
Atentamente,”

9.- RGE núm. 34563, 4 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
El gobierno municipal del ayuntamiento de l’Hospitalet tenían el firme
compromiso de planificar la mejora de las áreas de juego infantil de la ciudad, entre
otros objetivos, había el compromiso de la adecuación íntegra para que en dichas
instalaciones pudiesen jugar los niños con diversidad funcional en igualdad de
condiciones que cualquier otro niño.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1.- ¿Cuántos parques de la ciudad se han adaptado hasta la fecha?
2.- Ruego se detalle parque por parque y la inversión detallada de cada uno de
ellos.”

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, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 34563 y fecha 4 de mayo de 2017, 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 23 de mayo de
2017, sobre mejora de las áreas de juegos infantiles de la Ciudad, le informo:
Las áreas de juegos infantiles deben ser integradoras. No tienen que ser
únicamente adaptadas/accesibles ni se trata sólo de introducir juegos adaptados.
Crear un área de juegos integradora consiste en hacerla accesible para tantos
usuarios como sea posible y también en equilibrar las diferentes necesidades de
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acuerdo con las discapacidades, posibilitando así la interacción de todos/as los
niños/as en el juego sin discriminación. Ésta es la línea de trabajo del
Ayuntamiento.
Desde 2007 se vienen instalando juegos adaptados en las zonas de juegos
infantiles de la Ciudad, tanto en las de nueva creación como en las ya existentes.
Actualmente el 56,39% disponen de algún elemento adaptado, según el criterio de
la empresa fabricante. Además el 31,34% disponen de pavimento de caucho, que
facilita el acceso y la maniobrabilidad en casos de movilidad reducida que hacen
necesaria la utilización de silla de ruedas.
En todos los barrios de la Ciudad existen zonas con juegos adaptados y zonas con
pavimento de caucho.
Todos los juegos instalados en las zonas de juegos infantiles de la Ciudad cumplen
la normativa existente, y no hay normativa específica en cuanto a adaptabilidad de
los juegos.
El PIM (Pla de Inversión Municipal) 2017-2019 contempla una partida económica en
cada uno de los tres ejercicios para mejoras, adaptación y ampliación de las zonas
de juegos infantiles existentes.
Así mismo se ha aprobado en Junta de Gobierno el “Projecte de remodelació i
millora d’equipaments i usos ciutadans del parc de les Planes”, que contempla la
creación de una nueva zona de juegos infantiles de gran magnitud, inclusiva para
poder ser utilizada por todos los sectores de la población. La una dotación
económica inicial para este proyecto es de un millón de euros.
También ha finalizado recientemente la ejecución de una zona de juegos infantiles
en la zona de C/. Rodés / Pl. Puig Gairalt, con todos los elementos adaptados, por
un importe de 55.471,42 € (IVA inclós).
Atentamente,”

10.- RGE núm. 34564, 4 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
Había un compromiso del gobierno municipal de este ayuntamiento para
realizar un catálogo de todas las áreas de juegos infantiles existentes en la ciudad,
donde se tenían que detallar las características generales, así como los datos de
accesibilidad, tanto para lo que hace el itinerario y rampas de acceso, como los
propios equipamientos recreativos de todas y cada una de ellas.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:

…/…

260

1.- Ya se ha realizado el catálogo comentado en la parte expositiva.
2.- En caso afirmativo, Ruego que se nos facilite una copia a este grupo municipal.
3.- En caso contrario, ¿en qué fecha está previsto que esté disponible para la
ciudadanía dicho catálogo?”

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, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 34564 y fecha 4 de mayo de 2017, 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 23 de mayo de
2017, sobre la confección de un catálogo de todas las áreas de juegos infantiles
existentes en la ciudad, le informo de que se encuentra en proceso de redacción.
Atentamente,”
11.- RGE núm. 34565, 4 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
Había un compromiso firme del gobierno municipal de según se van
renovando los parques infantiles la incorporación de juegos que cumplan las
condiciones de accesibilidad marcadas en la normativa existente y la leyes
aprobadas a tal efecto.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1.- ¿En cuántos parques de la ciudad se han instalado este tipo de juegos
adaptados?
2.- Ruego se detalle parque por parque de las mejoras realizadas y la inversión
detallada de cada uno de ellos.”

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, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 34565 y fecha 4 de mayo de 2017, 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 23 de mayo de
2017, sobre incorporación de juegos que cumplen condiciones de accesibilidad en
los parques infantiles de la Ciudad, le informo:
Las áreas de juegos infantiles deben ser integradoras. No tienen que ser
únicamente adaptadas/accesibles ni se trata sólo de introducir juegos adaptados.
Crear un área de juegos integradora consiste en hacerla accesible para tantos
usuarios como sea posible y también en equilibrar las diferentes necesidades de
acuerdo con las discapacidades, posibilitando así la interacción de todos/as los
niños/as en el juego sin discriminación. Ésta es la línea de trabajo del
Ayuntamiento.
Desde 2007 se vienen instalando juegos adaptados en las zonas de juegos
infantiles de la Ciudad, tanto en las de nueva creación como en las ya existentes.
Actualmente el 56,39% disponen de algún elemento adaptado, según el criterio de
la empresa fabricante. Además el 31,34% disponen de pavimento de caucho, que
facilita el acceso y la maniobrabilidad en casos de movilidad reducida que hacen
necesaria la utilización de silla de ruedas.
En todos los barrios de la Ciudad existen zonas con juegos adaptados y zonas con
pavimento de caucho.
Todos los juegos instalados en las zonas de juegos infantiles de la Ciudad cumplen
la normativa existente, y no hay normativa específica en cuanto a adaptabilidad de
los juegos.
El PIM (Pla de Inversión Municipal) 2017-2019 contempla una partida económica en
cada uno de los tres ejercicios para mejoras, adaptación y ampliación de las zonas
de juegos infantiles existentes.
Así mismo se ha aprobado en Junta de Gobierno el “Projecte de remodelació i
millora d’equipaments i usos ciutadans del parc de les Planes”, que contempla la
creación de una nueva zona de juegos infantiles de gran magnitud, inclusiva para
poder ser utilizada por todos los sectores de la población. La una dotación
económica inicial para este proyecto es de un millón de euros.
También ha finalizado recientemente la ejecución de una zona de juegos infantiles
en la zona de C/. Rodés / Pl. Puig Gairalt, con todos los elementos adaptados, por
un importe de 55.471,42 € (IVA inclós).
Atentamente,”

12.- RGE núm. 34566, 4 de maig de 2017.
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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 23 de mayo de 2017.
Había el compromiso firme del gobierno municipal de dotar a las áreas de
juego infantil al menos de aquellas en las estén más concurridas por nuestros
infantes, de instalar algún tipo de juego adaptado para niños con un alto nivel de
diversidad funcional, para niños que necesiten una sida de ruedas para
desplazarse, etc…
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
1.- ¿En cuántos parques de la ciudad se han instalado este tipo de juegos
adaptados?
2.- Ruego se detalle parque por parque de las mejoras realizadas y la inversión
detallada de cada uno de ellos.”

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, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 34566 y fecha 4 de mayo de 2017, 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 23 de mayo de
2017, sobre instalación de juegos adaptados para niños con alto nivel de diversidad
funcional, que necesiten silla de ruedas para desplazarse, etc., le informo:
Las áreas de juegos infantiles deben ser integradoras. No tienen que ser
únicamente adaptadas/accesibles ni se trata sólo de introducir juegos adaptados.
Crear un área de juegos integradora consiste en hacerla accesible para tantos
usuarios como sea posible y también en equilibrar las diferentes necesidades de
acuerdo con las discapacidades, posibilitando así la interacción de todos/as los
niños/as en el juego sin discriminación. Ésta es la línea de trabajo del
Ayuntamiento.
Desde 2007 se vienen instalando juegos adaptados en las zonas de juegos
infantiles de la Ciudad, tanto en las de nueva creación como en las ya existentes.
Actualmente el 56,39% disponen de algún elemento adaptado, según el criterio de
la empresa fabricante. Además el 31,34% disponen de pavimento de caucho, que
facilita el acceso y la maniobrabilidad en casos de movilidad reducida que hacen
necesaria la utilización de silla de ruedas.
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En todos los barrios de la Ciudad existen zonas con juegos adaptados y zonas con
pavimento de caucho.
Todos los juegos instalados en las zonas de juegos infantiles de la Ciudad cumplen
la normativa existente, y no hay normativa específica en cuanto a adaptabilidad de
los juegos.
El PIM (Pla de Inversión Municipal) 2017-2019 contempla una partida económica en
cada uno de los tres ejercicios para mejoras, adaptación y ampliación de las zonas
de juegos infantiles existentes.
Así mismo se ha aprobado en Junta de Gobierno el “Projecte de remodelació i
millora d’equipaments i usos ciutadans del parc de les Planes”, que contempla la
creación de una nueva zona de juegos infantiles de gran magnitud, inclusiva para
poder ser utilizada por todos los sectores de la población. La una dotación
económica inicial para este proyecto es de un millón de euros.
También ha finalizado recientemente la ejecución de una zona de juegos infantiles
en la zona de C/. Rodés / Pl. Puig Gairalt, con todos los elementos adaptados, por
un importe de 55.471,42 € (IVA inclós).
Atentamente,”
13.- RGE núm. 36071, 9 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
En relación al Programa Metropolita de suport a les politiques socials municipals
2016-2019 de l’AMB, y concretamente en relación a lo siguiente:
1.
2.
3.

Pla per a la reactivació i la millora de l’ocupació a l’Hospitalet 2016-2018
L’H “Fem empresa”
L’H emprèn

Este Portavoz y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
•

Cúal ha sido la ejecución del programa en el año 2016.”

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 Valles, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 36071 i data 9 de maig de 2017, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació al programa Metropolità de suport
a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’AMB, us lliuro adjunt l’informe
d’execució del Pla per a la reactivació i la millora de l’ocupació a l’Hospitalet 20162018; el projecte L’H Empren i el projecte L’H Fem Empresa.”
“INFORME EJECUCIÓ DEL PROGRAMA A L’ANY 2016
PLA METROPOLITÀ CONVOCATÒRIA 2016-2018
Nom del Projecte: Pla per a la reactivació i la millora de l’ocupació a
l’hospitalet.2016-2018
Sol·licitant: Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació. Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
A) Descripció i objectius
Les actuacions, englobades en aquest Pla d’execució, van destinades principalment
a donar suport a les accions municipals amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació
efectiva de treballadors i treballadores amb més dificultats en el mercat de treball,
ja sigui millorant la seva ocupabilitat o facilitant l’experiència professional.
Els objectius específics amb aquest programa són:
• Promoure la contractació de persones en situació d'atur per oferir-los-hi

noves oportunitats laborals.
• Contribuir al desenvolupament econòmic, al foment de l'ocupació i al

benestar de la ciutadania.
• Complementar l'execució de les activitats d'interès general, social i
econòmic impulsades per l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
• Millorar la capacitació professional de les persones en situació d'atur per
afavorir una major ocupabilitat.
• Facilitar la reactivació i reciclatge professional d’aquelles persones que porten molt
temps en situació d’atur, recuperant la seva autoestima i disposant d’una
experiència de valor de cara a la seva posterior recerca de feina.
La contractació en el marc d’aquest programa es vincula a actuacions concretes
amb la col·laboració de les diferents àrees i districtes de l’Ajuntament, amb les que
s'han definit accions d’interès col·lectiu que seran susceptibles de ser realitzades
amb la participació dels Plans d’Ocupació.
B) Col·lectius al qual s’adreça
Dones
Joves (16-35 anys)
Aturats de llarga durada (més de 12 mesos)
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Persones majors de 45 anys
Persones pertanyents a famílies amb tots els seus membres a l’atur
Persones amb discapacitats.
C) Tipus de salari i Jornada
S’ha estipulat, per a totes les contractacions, una Jornada del 100%.
En quant al salari s’aplica la Taula salarial aprovada amb l’Acord sectorial personal
contractat en l’àmbit de la Promoció Econòmica i d’Ocupació.
D) Contractes formalitzats a l’any 2016
El 23 de desembre de 2016 es van contractat un total de 57 persones per a
diferents llocs de treball. La distribució dels perfils professionals i durada de la
contractació és la següent:
LLOCS DE TREBALL
Actuacions

Inici
contractes

Categoria

Durada
Contractes

Nº Contractes

PO Suport ciutat educadora

23/12/ 2016

Tècnic Superior

9 mesos

1

PO Sessions formatives a les
biblioteques

23/12/ 2016

Tècnic Mig

9 mesos

2

PO Actualització inventari museu

23/12/ 2016

Tècnic Superior

9 mesos

1

PO Agents cívics del civisme i la
convivència

23/12/ 2016

Tècnic Mig

9 mesos

4

PO Suport Mobilitat i Via Pública

23/12/ 2016

Tècnic Auxiliar

9 mesos

2

PO Suport a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà

23/12/ 2016

Tècnic Auxiliar

9 mesos

11

23/12/ 2016

Tècnic Superior

15 mesos

1

23/12/ 2016

Tècnic Superior

9 mesos

1

23/12/ 2016

Auxiliar
Administratiu

23/12/ 2016

Tècnic Superior

12 mesos

1

23/12/ 2016

Ordenança

(4) 12 mesos
(13) 7 mesos

17

PO Coordinació i seguiment dels
plans ocupacionals AMB
PO Impuls a la planificació i
disseny de programes formatius
en matèria d’ocupació i
qualificació professional
PO Suport a les tasques
administratives de l’Ajuntament
de L’Hospitalet
PO Suport tècnic a la Xarxa
Anadromes
PO Pla d’intervenció integral per
a la contractació de lloc de treball
d’interès públic i caràcter social
“per tal de recuperar l’expectativa
del dret de jubilació”

TOTAL

(13) 09mesos
(2) 12 mesos
(1) 14 mesos

16

57

Pel que fa als indicadors de edat i sexe tenim:
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El 59.64% dels contractes són dones, mentre que 40.36% restant són homes.
En referència a l’edat, el 64,91% són persones majors de 45 anys, mentre que el
15,78% són menors de 35 anys.
E) Formació
Totes les persones treballadores han realitzat un total de 6 hores de formació en
l’horari laboral i durant el primer mes de la contractació. La matèria i contingut
d’aquesta formació es detallen a continuació:
Primers Auxilis: (2 hores)
Prevenció de Riscos Laborals propis de l’Ofici (2 hores)
Caracterització de residus propis de l’ofici, reducció i gestió dels mateixos (2hs):
D’aquesta formació s’ha fet càrrec la Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB.
Aquesta formació inclou:
- 1 taller participatiu sobre energia i canvi climàtic o cicle de l’aigua o recursos i
residus.
- 1 visita guiada o combinada a triar: planta de tractament de residus, depuradora,
potabilitzadora, planta de compostatge, planta de triatge, ecoparc, etc.

F) Acompanyament i seguiment professional del personal contractat:
Accions generals:
- Seguiment presencial: Durant la primera i segona setmana de febrer el
personal coordinador del Pla ha realitzat una visita al lloc de treball amb els
objectius de:
•

Informar els responsables de les properes activitats que es duran a
terme en el marc de les accions que preveu el Pla, i de conèixer de
primera mà les impressions que els havia donat els treballadors en la
seva feina diària a més de saber l’ocupació efectiva de cada treballador
i les condicions del seu lloc de treball.

•

Realitzar un seguiment individual amb cada treballador per tal de saber
la satisfacció inicial amb les condicions laborals i informar-los de les
properes activitats.

En general la satisfacció ha estat excel·lent, tant dels responsables amb els
treballadors, com dels treballadors amb els responsables.
-

Seguiment qualitatiu:

•

En el primer trimestre de contractació s’ha complimentat, per part dels
responsables dels treballadors del pla un formulari de valoració de
cadascuna de les persones que tenen a càrrec per tal de mesurar l’evolució i
l’acompliment professional. Al final de contracte es tornarà a valorar el
desenvolupament del professional contractat.

•

Durant el període d’abril a maig s’ha complimentat per part del personal
contractat, un qüestionari de satisfacció del clima laboral i el seu
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desenvolupament professional. Es farà un altre quan acabi el contracte per
tal de mesurar la satisfacció general del programa.”
A la resposta s’adjunten: Projecte L’H Empren i Projecte L’H Fem Empresa.
14.- RGE núm. 36073, 9 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
En relación a los programas subvencionados por la AMB, del Exp. 3601/2014
Programa metropolità de mesures contra la pobresa energética y en concreto el
número de expediente 2015/253 correpondiente al Ayuntamiento de L’Hospitalet,
este portavoz solicita
CONOCER:
•
•

Importe total personas beneficiadas
Número de personas beneficiadas.”

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 de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyor,

Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 36073 i data 9 de maig de 2017 i, segons
el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es
contesti en el Ple del dia 23 de maig de 2017, en relació al Programa
metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l’AMB, tot seguit
s’indiquen les dades sol·licitades:
2015
Beneficiaris
1.321

Import
236.248,00€

2016
Beneficiaris
Import
1.136
295.901,68

2017 (a data 16/05/2017)
Beneficiaris
Import
1,091
288.629,48

Atentament,”
15.- RGE núm. 36074, 9 de maig de 2017.
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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 23 de mayo de 2017.
Estamos realizando un balance sobre datos de la policía local de l’Hospitalet, por lo
que este Portavoz y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
1.- la asignación de recursos de la policía indicando la distribución por turnos,
barrios y distritos (agentes y vehículos).
2.- Distribución del organigrama funcional de la policía local.
3.- cuántas horas extras del servicio de la policía local se han realizado a lo largo de
los años: 2014, 2015 y 2016
3a.- ruego se nos desglose por año.
4a.- A cuanto ha ascendido el costo total de horas extras en cada uno de los
años solicitados con anterioridad.”

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 M.
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 36074, de fecha 09/05/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “Estamos
realizando un balance sobre datos de la policía local de l’Hospitalet, por lo que este
Portavoz y su grupo municipal solicitan conocer la asignación de recursos de la
policia...”
Respuesta:
Indicarles que es necesario un aplazamiento para poder recabar la información
necesaria.
Atentamente,”
16.- RGE núm. 36523, 10 de maig de 2017.
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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 23 de mayo de 2017.
Sobre la instalación de las cámaras de vigilancia, y el control de acceso al entorno
del mercado de Santa Eulàlia.
1.- ¿Se ha realizado alguna campaña de concienciación y sensibilización con
comerciantes y vecinos explicando la motivación de la instalación de las cámaras?”

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 M.
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 36523, de fecha 10/05/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “Sobre la
instalación de las cámaras de vigilancia, y el control de acceso al entorno del
mercado de Santa Eulalia ¿Se ha realizado alguna campaña de concienciación y
sensibilización...”
Respuesta:
Según informe facilitado por el jefe de servicio de Movilidad y vía pública durante la
obra de acondicionamiento de la isla de peatones de los alrededores del Mercado
de Santa Eulalia, el año 2014 hubo diversas reuniones con los comerciantes y
vecinos para explicar la mejora del control de accesos existente desde el año 2004.
Igualmente, en todo el proceso de participación del PMU, este tema fue tratado en
las sesiones realizadas en el barrio de Santa Eulalia.
En estas reuniones se explicó el porqué y el cómo se mejoraría y se adaptaron
algunas de las cuestiones a las necesidades que se expusieron por parte de los
comerciantes y también de los vecinos de la Isla. A las diferentes reuniones que se
realizaron estuvieron presentes la Concejala del Distrito y la concejala adjunta del
Área de Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad.
La mejora consiste en el cambio de los pivotes que limitaban el acceso por calle
Unión, Dr. Fleming y Anselm Clavé por cámaras de reconocimiento de matrículas.
Este cambio responde al avance en las tecnologías de control de acceso, la
reducción del gasto de mantenimiento y la flexibilidad sobre las autorizaciones de
entrada fuera de los horarios permitidos de carga y descarga. En ese sentido, se
proyectaron dos sistemas complementarios. Uno más flexible (las cámaras) y el
otro mes restringido de pivotes a Anselm Clavé / Muns, para proteger la zona de
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peatones menos comercial y donde se encuentra el colegido Azorin y otro en
Pareto/Unión zona muy comercial y con mucha afluencia de peatones que hace
peligroso el paso de vehículos y donde se encuentra la puerta del Colegio Casal de
los Ángeles. Los pivotes además permitían redirigir el tránsito en horario abierto de
carga y descarga hacia las zonas menos conflictivas en el tránsito de los peatones.
Posteriormente se continuaron haciendo reuniones informativas a la vez que ya se
distribuían las autorizaciones y tarjetas para permitir el acceso.
Estas reuniones tuvieron lugar de julio a diciembre de 2014 al distrito de Santa
Eulalia. En diciembre del mismo año, las señales de regulación de la zona se
actualizan en formato y contenido. En enero y febrero de 2015 se instalan las
cámaras, los pivotes y la señalización correspondiente. También en el mes de
enero de 2015 se ubicaron carteles informativos a las entradas con vehículo y junto
a los pivotes móviles. En estos carteles se indicaban las posibilidades y formas de
obtener autorizaciones. En los meses de marzo y abril del mismo año se hicieron
pruebas de funcionamiento de los pivotes con la señalización provisional de fechas
de las citadas pruebas. En los meses de abril y mayo se llevaron a cabo reuniones
con vecinos y comerciantes con la asistencia del teniente de Alcaldía y la concejala
del Distrito. En junio de 2015 se hicieron pruebas de funcionamiento de los pivotes
y de señalización provisional de fechas de las pruebas.
En enero de 2016, tuvo lugar una reunión de la teniente de Alcaldia y de la
dirección de servicios. En aquel momento ya se habían concedido y entregado 445
autorizaciones y 149 tarjetas. Se facilitó información a la guardia urbana para
publicar en la APP de Seguridad Ciudadana. Durante los meses de enero y febrero
de 2016, agentes de la guardia urbana, directa y presencialmente daban
información de que el día 1 de febrero entraba en funcionamiento la zona de
peatones y realizaron funciones de control en la misma zona.
El mes de septiembre del 2016 se había distribuido el 100% de las autorizaciones y
tarjetas pedidas, aplicando una gran flexibilidad sobre los requerimientos
necesarios en otras zonas similares.
El total de autorizaciones totales concedidas para acceder en la Isla de Peatones
de Santa Eulalia han sido 1252.
Atentamente,”
17.- RGE núm. 36524, 10 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
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Según el Digital-h.cat en su edición de hoy día 09 mayo de 2017, publicaba una
noticia que hacía referencia a 6 incendios que se han provocado en los barrios de
La Torrassa, La Florida y Pubilla Cases.
Por todo ello, este regidor solicita
CONOCER:
1.- ¿En qué puntos concretos de la ciudad se han producido dichos incendios?
2.- ¿Cuales han sido el total de desperfectos producidos por los diferentes
incendios?
3.- ¿Cuál es el coste económico aproximado de los daños del mobiliario urbano?”

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 M.
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 36524, de fecha 10/05/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “Según el
Digital-h.cat en su edición de hoy día 9 de mayo de 2017, publicaba una noticia que
hacía referencia a 6 incendios que se han provocado en los barrios de la Torrassa,
la Florida y Pubilla Cases...”
Respuesta:
Según informe facilitado por el servicio de Guardia urbana, los puntos concretos de
los incendios fueron en:
•
•
•
•
•

Pl Espanyola núm. 2
Rb Catalana esquina c. Santiago Apóstol
C. Mas esquina c. Progrés
Cervantes, 22
Severo Ochoa, 68

Los elementos afectados por los incendios han sido 2 parasoles, un cartel de
acceso a una obra, 1 papelera, 6 contenedores de basuras y 4 turismos afectados.
Desde el Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad nos han
informado que en los incendios que menciona la referida noticia se produjo la
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quema de diversos contenedores y de una papelera. No nos constan daños a otros
elementos del mobiliario urbano.
La sustitución de contenedores no representa coste económico para el
Ayuntamiento, ya que los realiza la empresa concesionaria del Servicio de recogida
de residuos de la Ciudad al formar parte de la contrata. En cuanto a la papelera, el
coste total de la reposición es de 109,37 € (IVA incluido).
Atentamente,”
18.- RGE núm. 36525, 10 de maig de 2017.
“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 23 de mayo de 2017.
Sobre la instalación de las cámaras de vigilancia, y el control de acceso al entorno
del mercado de Santa Eulàlia.
Por todo ello, este regidor solicita
CONOCER:
1.- ¿Cuantos vehículos han sido multados a lo largo de este año 2016, 2017? que
se desglose por año.
2.- ¿Cuántas multas han pagado los afectados? Que se detalle por año.
3.- ¿Cuántos recursos se han recibido?¿cuantos han sido aceptados? Que se
desglose por año.”

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 M.
García Mompel, que literalment diu:
“Señor,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 36525, de fecha 10/05/2017, y 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 23/05/2017 en relación a: “Sobre la
instalación de las cámaras de vigilancia, y el control de acceso al entorno del
mercado de Santa Eulàlia...”
Respuesta:
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En el transcurso del año 2016 el número total de vehículos multados fue de 1694.
En 2017 no se ha enviado ninguna denuncia de ningún vehículo por este concepto,
pero se han notificado 7 denuncias de forma presencial, en la oficina de Sanciones,
por comparecencia del interesado. Se han pagado 1501 multas.
Por Resolución núm. 4018/2017 de 19/05/2017 se ha procedido a revocar la
denuncia formulada como acto de inicio y todas las resoluciones sancionadoras
dictadas en cada uno de los procedimientos sancionadores relacionados con este
tema.
Atentamente,”

Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 19 d’abril i 8, 12 i 15 de maig de 2017 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. 30870, de 19 d’abril de 2017
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
Quants detectors de fum s’han instal·lat a les llars de la gent gran que viu
sola?
2.
Quin és el percentatge de detectors instal·lats referent al nombre de llars de
la gent gran que viu sola?
3.
Quins criteris utilitza l’Ajuntament per tal d’instal·lar els detectors de fum a
les llars de la gent gran?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 30870 i data 19 d’abril de 2017 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 23 de maig de 2017, en relació als detectors de fum instal•lats a les llars
de gent gran que viu sola, indicar-vos que
1.
Hi ha instal·lats 328 dispositius de seguretat (fum i foc)
2.
Es calcula a partir d’una franja d’edat de 80 anys i el percentatge total és
d’un 6´88%
3.
La instal·lació dels dispositius és fruit d’una millora de la oferta presentada
per l’empresa adjudicatària del Servei de Teleassistències, licitació de la qual és
responsable la Diputació de Barcelona, i els dispositius ofertats són per tota la
província.
La detecció dels casos és efectuada pel tècnics de l’empresa adjudicatària, en
funció de la situació de risc, en les visites per a la instal•lació del dispositiu de
teleassistència.
No obstant això, els Treballadors Socials de referència poden proposar a l’empresa,
prèvia valoració de la situació, la instal•lació d’aquest dispositiu.
Atentament,
2.- RGE núm. 35747, de 8 de maig de 2017
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Uns veïns del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar de nou la seva queixa sobre
una botiga d’animals del carrer Anselm Clavé, 13.
Aquest Grup Polític d’ERC ja va formular una pregunta idèntica el passat 18
d’octubre de 2016, a la que va respondre el Govern municipal el 8 de novembre de
2016 informant de les actuacions que va emprendre el Negociat de protecció dels
Animals.
Els citats veïns tornen a expressar-nos les seves queixes relacionades amb la
mateixa botiga dient que tornen a incomplir la llei 22/2003 de 4 de juliol, de
protecció dels Animals, article 24.1 apartat e, on diu:
"e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als
aparadors de les botigues. Aquests animals han d'ésser allotjats, abeurats i
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alimentats correctament. Els gossos i els gats han d'estar identificats, i també els
altres exemplars d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria."
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1.

El Govern Municipal te constància de la reiteració d’aquest fet?

2.
El Govern Municipal pensa realitzar alguna intervenció per a resoldre
definitivament aquest problema?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús
Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35747 i data 8 de maig de 2017 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 23 de maig de 2017, en relació a una botiga d’animals al c. Anselm
Clavé, 13, indicar-vos que, malgrat no tenim constància de cap nova queixa dels
veïns, les actuacions realitzades des del Negociat de protecció d’animals han estat
les següents:
•
Compareixença el dia 4 de novembre de 2016 amb complimentació del
requeriment relatiu a la identificació i inscripció dels gossos al registre de la
Generalitat.
•
Inspecció el dia 14 de desembre de 2016 per part del Negociat de Protecció
dels animals amb aixecament d’acta.
•
Informe de data 20 de desembre de 2016 amb sol•licitud d’expedient
sancionador per les infraccions detectades de competència municipal.
•
Tramesa d’informe en data 27 de gener de 2017 a la Generalitat de
Catalunya als efectes d’informació i d’expedient sancionador per infraccions de
competència autonòmica.
No obstant això, en les inspeccions realitzades les condicions de manteniment dels
animals s’ajustaven al que estableix la normativa aplicable.
Atentament,”

3.- RGE núm. 37405, de 12 de maig de 2017
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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Els mitjans de comunicació de l'Hospitalet realitzen el seguiment dels diferents
esdeveniments esportius els cap de setmana.
Alguns d'aquests esdeveniments esportius i la retransmissió dels plens estan sent
externalitats a empreses privades de la comunicació.
La Farga SA que gestiona els mitjans de comunicació disposa d'una borsa de
periodistes per cobrir substitucions.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1.
Perquè no s'utilitzen els periodistes de la borsa en lloc de subcontractar a
una empresa externa?
2.
Té previst la Farga SA utilitzar la borsa de periodistes per fer les
substitucions de les baixes laborals dels treballadors/es dels mitjans de
comunicació?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civismo,
Sr. José M. García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 37405 i de data 12/5/2017, 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 23/05//2017 en relació a:
“1. Per què no s’utilitzen els periodistes de la borsa en lloc de subcontractar a una
empresa externa?
2. Té previst la Farga SA utilitzar la borsa de periodistes per fer les substitucions de
les baixes laborals dels treballadors/es dels mitjans de comunicació?.”
Resposta:
En resposta a la pregunta número 1, informar-li que no s’utilitzen els periodistes de
la borsa de la convocatòria pública aprovada pel consell d’administració de la
Societat en data 29 de setembre de 2016, perquè tal i com es defineix aquesta
borsa, això seria contractar-los en nòmina. Només es pot utilitzar per fer contractes
de relleu o per cobrir vacants de la plantilla aprovada de La Farga, i en aquests
moments no tenim cap d’aquests casos.
En resposta a la pregunta número 2 dir-li que ja existeix una borsa de periodistes
que es va aprovar al consell d’administració de la Societat en data 11 de febrer de
2015, per a contractes d’interinitat.
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Ben atentament,”

4.- RGE núm. 37706, de 15 de maig de 2017
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Arran de la recent moció aprovada en el Ple de l’Ajuntament relativa als senyals de
trànsit,
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria que el
Govern ens donés informació de:
1.
L’inventari dels senyals de trànsit afectats per la suposada incomprensió del
missatge.
2.
Valoració econòmica de la despesa que suposaria la substitució dels
senyals afectades.
3.
informació sobre el nombre de sancions imposades a l’Hospitalet entre 2014
i 2016, i quines han estat recorregudes al•legant motius lingüístics o d’incomprensió
dels senyals.
4.
Informar també de quantes d’aquestes recorregudes es van estimar.
5.
Identificar quantes sancions recorregudes corresponen a persones que
viuen a altres comunitats de l’Estat o altres països.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civismo,
Sr. José M. García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 37706 i de data 15/5/2017, 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 23/05//2017 en relació a: “Arran de la recent moció aprovada
en el Ple de l’Ajuntament relativa als senyals de trànsit....”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
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Per part dels regidors del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d’acord
amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’ha formulat en
temps i forma 1 pregunta per escrit que han tingut entrada en el Registre General el
dia 15 de maig de 2017 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. 37853, de 15 de maig de 2017
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Donades les “situacions i circumstàncies constatades” a l’expedient d’informació
prèvia, instruït a l’Ajuntament de l’Hospitalet i signat per M.M.R., com a resposta a
la resolució del Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals núm. 3621/2016 de 10
de maig, on es va incoar expedient d’informació prèvia, a l’objecte de comprovar els
fets que es posen de manifest a la instància núm. 22.915, de 15 d’abril de 2016,
formulada per la secció sindical PAS-GIGU.
I, donat que l’esmentat expedient parla de la necessitat de “definició, clarificació de
circuits i incorporació de mecanismes de coordinació i control en les nòmines d’altes
i baixes dels complements i factors retributius fixos i variables del personal de
Guàrdia Urbana, mitjançant auditories a efectuar pel servei de Recursos Humans
de l’Ajuntament”.
Volem conèixer:
1.- Si el regidor de Seguretat , Convivència i Civisme de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat, José María García Mompel, té coneixement d’aquest informe.
2.- Què s’ha fet fins ara i quines passes estan en marxa actualment a l’Ajuntament
de l’Hospitalet per a:
• Corregir els “fets provats” i enumerats a l’expedient d’informació prèvia,
esmentant i relatius a les presumptes irregularitats i incorreccions en
l’abonament de complements dins del cos de la Guàrdia Urbana i/o organització
de la feina com:
o

Complements retributius regulats a l’article 10 del Conveni Col·lectiu
que es perceben amb caràcter fix mensual i conformen part del sou brut
anual del personal de la Guàrdia Urbana, sent fins i tot incompatibles
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alguns d’ells. (Perillositat tipus o perillositat vespista/motorista; factor
indemnització per dies festius; factor incompatibilitat, plena disponibilitat,
perllongament de jornada, factor vestuari, emergències tècniques, plena
disponibilitat, vestuari, perllongament jornada).
o

Altres percepcions extraordinàries de caràcter variable com els factors
de nocturnitat, penositat, factor menyscapte diners, factor unitat de
proximitat.

o

Regulació i ordenació dels horaris i calendari laboral de la Guàrdia
Urbana, en totes les destinacions i amb especial significació als Punts
Fixos, donat que segons l’expedient “la jornada laboral i horari de la
Unitat i Punts Fixos no es regula d’acord amb les previsions contingudes
al conveni col·lectiu.

o

Adscripció de diferents comandaments i agents de la Guàrdia Urbana a
d’altres serveis de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Convivència i
Civisme.

3.- El termini previst d’esmena d’aquestes irregularitats que no són objecte de
negociació col·lectiva.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civismo,
Sr. José M. García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 37853 i de data 15/05/2017, 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 23/05/2017 en relació a: “Donades les “situacions i
circumstàncies constatades” a l’expedient d’informació prèvia, instruït a l’Ajuntament
de l’Hospitalet i signat per M.M.R., com a resposta a la resolució del Tinent
d’Alcalde d’Hisenda i serveis Central núm. 3621/2016 de 10 de maig, on es va
incoar expedient d’informació prèvia,...”
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:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hauríem acabat tots els punts de l’Ordre del Dia i quedaria l’únic
punt de Precs i Preguntes. Hi ha precs i preguntes? Per aquí no hi ha precs i
preguntes, Sr. Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, un prec al govern perquè prengui mesures per solucionar els problemes tècnics
que impedeixen la retransmissió Ple rere Ple. Ha caigut, abans de començar el Ple,
la retransmissió en streaming, ha tornat a caure com cada Ple, i es veu que s’ha
recuperat fa 10 minuts, segurament la gent ha pogut veure els últims 10 minuts del
Ple. Segurament són qüestions tècniques, desconeixem a què és degut i li
demanem, li preguem al govern que prengui les mesures tècniques adients per
solucionar-ho.
I una pregunta també, li tornem a reiterar la pregunta, perquè el responsable de
govern no ens ha contestat abans. Li preguntem al responsable d’habitatge què
pensen fer, des d’aquest govern, per afrontar la situació insostenible dels edificis del
carrer Victoria Kent i la situació de les seves veïnes. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d’Esquerra no hi havia, no? el Sr. Monrós tampoc, per part del PP
tampoc, sí, els tres d’Iniciativa.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, hace pocos días la Alcaldesa ha viajado a Pekín, para firmar un convenio de
medicina china, nuestro grupo quiere conocer este convenio, quiere tener una copia
del mismo, de lo que se ha firmado. Y luego también queríamos saber el coste del
viaje, a cargo de quién? quién ha ido? De acuerdo?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Iván Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, dos preguntas. Una sobre una anterior pregunta que hicimos en el Pleno
respecto a una ocupación en la que habían...vimos nosotros, miembros de nuestra
organización vimos a menores en una fábrica abandonada en la avenida
Fabregada, en un principio se indicaba que no se conocía, luego en la respuesta
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parecía que sí se conocía el hecho, la situación, y era un poco aclarar si se conocía
o no se conocía y en tal caso, pues bueno, que vayan informando sobre las
medidas concretas.
Y luego, bueno, desgraciadamente, recentment ha hagut una tragedia amb un
castell inflable, que s’ha endut la vida d’una nena i ha ferit a uns quants nens, i
darrera d’aquest accident, doncs està sobre la taula el tema dels permisos i els
castells inflables que hi ha a la ciutat, per exemple, a un centre comercial, a les
festes d’alguns barris i demés, volíem saber si l’Ajuntament té el protocol, entenem
que sí, un protocol de control de seguiment de certificacions respecte d’aquest tipus
d’instal·lacions a les festes popular i si es fan inspeccions in situ a aquests tipus
d’elements.
I després un prec, en funció d’un prec que ja vam fer anteriorment, respecte de les
reunions on es convoquen a regidors i regidores, nosaltres creiem, amb la resposta
que ens va donar una tècnica assessora de l’àrea de Participació, doncs venia a dir
que a través de la web ja ho podíem fer tot, nosaltres entenem, des del nostre grup,
que si es convoca a un regidor o a una regidora a un acte, a una reunió, amb un
tema important com és el tema d’un debat sobre una ordenança municipal, creiem
que això o bé se’ns convoca o no se’ns convoca, però si se’ns convoca, que no
coincideixi ni amb reunión de plens, ni amb comissions, ni consells de districte, etc.
Per tant, podem entendre que es faci una participació, la Llei de transparència
obliga a tenir elements de participació via web, però si es convoca, doncs que es
faci amb una mica de sentit comú, simplement. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, la Sra. Juliana també vol? No? Molt bé, per part del Partit Popular, perdó, de
Ciutadans.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos. Pregunta: hemos tenido todos conocimiento de las convocatorias para
cubrir siete puestos de trabajo, seis de director/directora, uno de jefa/jefe de
servicios de Recursos Humanos. Formalmente la convocatoria cumple los
requisitos legales, es decir, el desarrollo de la valoración de los criterios de
idoneidad demostrarían las personas con mayor mérito, capacidad, para ocupar
cada puesto de trabajo, pero la realidad puede ser otra.
Miren, como ya conocemos y como ya sabemos y antes lo he dicho en el Pleno,
hace un mes aproximadamente acudimos a un notario, antes de que concluyera el
período de presentación de instancias y, por lo tanto, no conocíamos la lista de
aspirantes presentados y admitidos. Ante notario hicimos constar los nombres de
las personas que van a ocupar los puestos de trabajo, los siete, fíjense.
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¿Cree este gobierno que acertaremos la totalidad de aspirantes ganadores de los
puestos de trabajo? ¿Cree ese?¿Lo cree o no? ¿Cree que lo acertaremos? En el
supuesto de que coincidan los nombres ¿se atreverían ustedes a negar que están
usando el Ayuntamiento como si fuera su patrimonio o su propia empresa de
colocación de personas afines? Digo en el supuesto, cuando finalicen los procesos
de colocación, haremos pública el acta notarial, en la que constan los agraciados,
vamos a ver si acertamos. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
¿Esto era un prec o una pregunta?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Era un prec y una pregunta, he dicho: ¿cree el Ayuntamiento que tal y cual? Dirá
obviamente que no, que no lo cree.

SRA. ALCALDESSA
Ah! molt bé, vale, vale. ¿Alguien más tiene que preguntar algo?

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Bueno, mi primera pregunta es sobre las fiestas que van a
comenzar ahora en el barrio de Santa Eulalia, como en otros barrios de nuestra
ciudad, entendemos que este tipo de fiestas puede generar que los vecinos de la
zona, pues tengan problemas a la hora de descansar, porque puedan surgir ruidos,
porque puedan surgir molestias, como ya pasó en las fiestas del año pasado. A raíz
de esos problemas que sucedieron, los vecinos tuvieron una reunión con su
concejalía, en la que ustedes se comprometieron a realizar una serie de hechos
para garantizar el descanso de los vecinos. Queremos saber cómo van a garantizar
ustedes el descanso de los vecinos y queremos que cumplan esos compromisos a
los que ustedes se acogieron de cara a las fiestas del barrio de Santa Eulalia, así
como las otras fiestas de los diferentes barrios de nuestra ciudad.
Y en segundo lugar, queríamos saber en qué estado se encuentra el proyecto
concreto de la fábrica Godó y Trías que iba a ser un mercado gastronómico, tal y
como anunció la Sra. Núria Marín en 2013, porque como hemos visto, hemos
pasado de tener un proyecto de un mercado gastronómico a tener un proyecto de
un centro de medicina tradicional china, o sea, ya veremos si tenemos centro de
medicina tradicional china, lo que ya sabemos es que el mercado gastronómico que
tanto anunció, al final tampoco se va a traer. Entonces, lo que le pedimos es saber
en qué consistía ese proyecto, a ver si es verdad que también nos seguía
vendiendo humo y que por favor que seamos un poco más humildes a la hora de

…/…

283

realizar los anuncios y que por favor que cuando realicemos los anuncios, que sea
en base a documentos sólidos y acuerdos que ya tengamos, el Centro de Medicina
Tradicional China lo anunció usted también un mes antes de tener el acuerdo
firmado, así que por favor les pedimos un poco más de humildad y no vendan humo
a los ciudadanos que bastante tienen ya como para que les estemos vendiendo la
moto cada día, con nuevas cosas que al final muchas veces ni las cumplen.

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias. No sé si hay alguna...sí, Sr. Pepe Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, sobre la pregunta del Sr. Christian Giménez, de Victoria Kent. Miri, nosaltres
farem tres coses, la primera és treballar amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per
desnonar a aquesta gent que en definitiva són delinqüents i que no ocupen, no, no,
sí, li dic així, o incívics, i que ocupen els habitatges per fer un ús com el que vostè
mateix ja ha explicat aquí.
El segon que farem és continuar treballant per aprovar el reglament per regularitzar
tot el tema de les ocupacions a Catalunya, va ser una iniciativa d’aquest
Ajuntament, ja hem presentat criteris de regularització en termes de vulnerabilitat,
temes socials, temes econòmics i també temes de padró, això ja ho hem presentat
a l’Agència Catalana, ja ha passat el primer tall, diguem-ne, de la fase d’aprovació i
esperem que això, abans que finalitzi l’any 2017, estigui operatiu i ens permeti que
aquelles famílies que han hagut d’ocupar, per desgràcia, un habitatge i que no
tenen títol habilitant, tinguin un contracte amb dignitat i puguin regularitzar durant
uns quants anys la seva situació. Sempre estem parlant d’habitatges d’entitats
financeres, d’acord?
I la tercera cosa que farem és no caure en la contradicció en la que ha caigut vostè
aquí, el seu grup, la CUP-Poble Actiu, la CUP en concret, aquest estiu, en la votació
de la Llei 4/2016, va votar a favor de la regularització de tots els ocupes,
delinqüents, incívics i de tota mena, afortunadament no va prosperar. Ho dic,
perquè no caurem ni en aquestes contradiccions, ni en el cinisme de venir a
recolzar ara d’altres famílies, demanant que fem fora a famílies que, efectivament,
fan un ús incívic o delinqüencial d’un habitatge, siguin una mica coherents i
treballarem conjuntament. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, respecte al prec que comentava el Sr. Christian Giménez del streaming,
prenem nota, és evident que, a veure, a tots ens preocupa que no es pugui
traslladar els Plens, perquè és un acord que hem pres i que evidentment els mitjans
tècnics, no sé quina és la problemàtica, però realment prenem nota i ho mirarem. I
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també del prec del Sr. Nieto, respecte a la coordinació, intentar coordinar millor les
agendes institucionals amb les convocatòries que es realitzen per part de qualsevol
departament. Per tant, són els dos precs que, si no he pres mala nota, s’han
realitzat.
I, a partir d’aquí, doncs a la Sra. Ana González, respecte al viatge a Xina, li farem
arribar tota la documentació, com es va fer o s’ha fet amb qualsevol altre viatge
institucional per part de l’alcaldia. I respecte a les dues preguntes que realitzava el
Sr. Nieto, també li seran contestades per escrit, també per a la seva tranquil·litat dir
que, evidentment, hi ha un protocol, hi ha un control, respecte aquests tipus
d’instal·lacions que es fan a la via pública, dels castells inflables i, evidentment, per
a la tranquil·litat de tots, també li farem arribar per escrit a vostè i a tothom que ho
requereixi.
Respecte a les preguntes de..., bé, a la pregunta o prec del Sr. García, li
contestarem per escrit. I respecte a les dues preguntes de les festes de Santa
Eulalia i de la Godó i Trias, simplement una puntualització, és dir-li que no només
aquests veïns l’any passat després de la festa major de Santa Eulalia es van reunir
amb la regidoria del districte, sinó que es van reunir també amb la pròpia alcaldia i,
per tant, hi ha un compromís, que evidentment es portarà a terme i ja l’informarem
per escrit de totes les mesures, de tots els canvis, per garantir al màxim la
tranquil·litat dels veïns i veïnes, és evident que una festa major genera unes petites
molèsties, sobretot i principalment als veïns i veïnes que estan més a prop, però
també, doncs sempre hi ha algunes mesures que es poden prendre per minorar en
gran part les molèsties que es poden generar. I respecte al tema de la Godó i Trias,
també li contestarem perquè vostè tingui tota la informació.
Si no hi ha res més, doncs aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

