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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 3/2016
Data: divuit de març de dos mil setze
Hora: 10.05h fins 15.20h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
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Sr.
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Sra.
Sr.
Sr.
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Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M Garcia Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
Mercè Perea i Conillas
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
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
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Interventora general
Secretària general del Ple

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 23 DE FEBRER DE 2016.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2016, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bon dia, comencem el Ple ordinari del mes de març, em sembla que el so està una
mica distorsionat, no? Molt bé, mentre fan els treballs tècnics, donem començament
al Ple, Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna explicació prèvia, sinó passaríem..., sí? Sr. Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo em referiria a l’acord número 9, que fa referència al solar del passatge Colom,
que és el solar que sempre el nostre ajuntament ha previst i havia proposat, doncs
al departament d’Educació, que servís per a la construcció de l’escola Ernest Lluch,
que actualment es troba, com tots sabem, en una situació molt “apretada”, amb
construccions provisionals, sense les condicions que requeriria.
Aquesta ha estat una reivindicació, en primer lloc, de la comunitat educativa de
l’Ernest Lluch, que saludo, perquè estan aquí presents i amb tota la il·lusió de poder
iniciar el somni de tenir l’escola nova i avui, en definitiva, el que aprovem és la
modificació del Pla General Metropolità, això no es podia fer fins ara, fins que el
departament d’Educació no acceptés el solar, perquè, evidentment, si fem una
modificació per situar-lo com a activitat docent i no està acceptat pel departament,
això des de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat no s’hagués acceptat i, per
tant, fins que no teníem l’aprovació del departament d’Educació, no hem pogut
iniciar aquests tràmits.
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Jo personalment m’he reunit amb el Director General de Centres, per demanar-li la
màxima celeritat, el que no s’esperi a tenir definitivament tota la burocràcia
preparada, perquè ja puguin encarregar el projecte de construcció de l’escola i, per
tant, el que hem de fer tots, Govern de la Generalitat i Ajuntament, és donar la
màxima celeritat perquè l’escola es pugui construir el més aviat possible. Hem de
celebrar-ho, perquè de fet l’escola hi serà, i ara el que hem d’aconseguir és que la
tinguem el més aviat possible. En aquest cas hem de tenir en compte que ara, pel
curs vinent, s’ha d’instal·lar un nou mòdul, pràcticament ja no queda pati i, per tant,
hem de lamentar aquesta situació.
Però, repeteixo, per fi ho hem aconseguit, i crec que és el moment també de poderho celebrar, veure-ho amb il·lusió, aquest ha estat un procés que en si mateix ha
sigut molt educatiu, reivindicatiu, però jo crec que molt constructiu, amb
manifestacions culturals, amb debats, i amb una comunitat educativa realment molt
activa, per això jo també volia aprofitar l’ocasió per felicitar la tasca que tant pares,
com mares, com mestres, com alumnes, heu fet, perquè jo crec que ha estat un
exemple de civisme i de reivindicació del que és una escola pública de qualitat.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Manuel Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. En el ple d’avui es dóna compte de l’informe de la
intervenció general sobre la liquidació del pressupost de l’exercici del 2015, aquest
informe s’ha entregat a cada grup polític i a cada membre de la comissió de
comptes de l’ajuntament, no obstant, m’agradaria destacar una sèrie de punts.
Si mirem els resultats de la liquidació podem dir que la gestió pressupostària de
l’exercici i el seu resultat, posa en evidència que s’han acomplert, globalment, les
previsions pressupostaries. El romanent de tresoreria per a despeses generals és
positiu uns 3,5 milions d’euros, i com saben només es pot destinar a pagar deute o
a finançar inversions financerament sostenibles per a l’exercici 2016, ja que
l’ajuntament compleix el ratis de període mig de pagament a proveïdors i la regla de
la despesa. Hem donat compliment al Pla de Sanejament Financer 2011-2015,
tornant a la situació d’equilibri i superàvit perdut a l’any 2010 i les finances
municipals estan sanejades.
Si mirem l’avaluació del compliment de la llei d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, la liquidació del pressupost del 2015 de l’ajuntament
compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostaria, equilibri o superàvit
pressupostari, que el tenim, sostenibilitat financera, tenim un estalvi net positiu, la
taxa és del 8,16%, el nivell d’endeutament el tenim en el 47,77% i el període mig de
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pagament als proveïdors el tenim en -10,58 dies. I si ho mirem en termes de
consolidat, l’ajuntament i la previsió de tancament de La Farga i la fundació privada
Arranz Bravo, veiem que es continuen complint els objectius d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa.
En l’execució del pressupost, si mirem la part d’ingressos, a nivell global, el grau
d’execució del pressupost és elevat. Els ingressos corrents s’han executat en un
98,83 %, capítols de l’1 al 5, i el total d’ingressos no financers, capítols de l’1 al 7,
és del 97,69 %. En l’execució de les despeses, a nivell global, el grau de
compliment del pressupost és del 90,44 %, la despesa corrent s’ha executat en un
93,54%, capítols de l’1 al 5, i la despesa no financera en el 89,52%, com a
conseqüència del menor grau d’execució del capítol 6, inversions reals, que ha sigut
del 63,42%, i del capítol 7 del 75,15%.
Respecte a la liquidació del pressupost 2015, comparant-lo amb la liquidació del
2014, si veiem la part d’ingressos, podem dir que els ingressos propis durant el
període 2011-2015 s’han incrementat en un 19,43%, per mantenir els comptes
sanejats davant la major demanda de serveis per part de la ciutadania en un
context de dificultats econòmiques, la pèrdua d’aportacions per al cofinançament de
serveis d’altres administracions i l’aplicació de les mesures previstes al pla de
sanejament financer 2011-2015. Els ingressos propis representen el 52,34% del
total d’ingressos liquidats i podem destacar el bon comportament de l’impost de
plusvàlues, que ha incrementat els ingressos en un 58,54% respecte al 2014, i ha
compensat la disminució d’ingressos previstos en l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, l’IAE i el de taxes.
El ingressos per transferències corrents han estat de 81,8 milions d’euros i
incrementen el 3,58% respecte al 2014. Destaca, un any més, la reducció de les
transferències corrents de la Generalitat de Catalunya, l’augment de les procedents
de la Diputació de Barcelona, destinades al funcionament de les escoles bressol,
escola de música i urgència social i les transferències procedents de l’AMB,
augmentant un 17,13% i de l’Estat que ho han fet en un 2,79 %. Pel que es refereix
als ingressos en concepte de la PTE, de la participació en els tributs de l’Estat, els
ingressos han augmentat un 5,06%, són 3,5 milions d’euros anuals, que
representen 292.000 euros al mes.
El capítol 5 d’ingressos patrimonials, recull els ingressos per interessos dels
comptes oberts en entitats financeres, les rendes procedents d’arrendaments i els
cànons que abonen els concessionaris. El total liquidat l’any 2015 ha estat de 2,35
milions d’euros que representa un 19,22% menys que l’any 2014.
El capítol 7 de transferències de capital, recull les subvencions per a inversions
procedents d’altres administracions públiques per al finançament d’inversions.
Concretament, en la liquidació de l’exercici 2015 es recullen, entre d’altres,
subvencions de la Diputació de Barcelona, adequació del Pla de Llobregat, i del
Programa de Cohesió Territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’operador
del supermercat del nou Mercat de la Florida, així com el reintegrament d’inversions
de capital de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el Programa d’actuacions de
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millora urbana del 2012 al 2014, que l’import és de 12,7 milions d’euros.
Si mirem la part de les despeses, la despesa de personal en el 2015 augmenta en
un 3,56% respecte al 2014, per l’efecte del retorn del 50% de la paga extra de
desembre de 2012, l’aplicació dels compromisos acordats en el conveni col·lectiu, i
més temes. El pes de la despesa de personal sobre la despesa corrent l’any 2015,
augmenta quasi un punt percentual respecte al 2014, passant del 44% al 44,8%. La
despesa en concepte de càrrega financera disminueix en un 3,28% respecte a
l’exercici 2014. El deute viu a 31 de desembre de 2015 és de 104,23 milions
d’euros, es redueix en un 9,57% respecte a finals del 2014 i la taxa d’endeutament
de l’Ajuntament es redueix en 8,13 punts percentuals, passant del 55,9% al 47,77%
en el 2015.
Per tant, si mirem la finalitat de la despesa podem dir que l’any 2015 es pot
concloure que el 67,25% dels recursos municipals s’ha destinat als àmbits prioritaris
marcats al Programa d’Actuació Municipal; és a dir, a les polítiques i a les
actuacions en l’àmbit del benestar comunitari i l’atenció a les famílies, en l’educació,
en la cultura, en l’esport, en la joventut, en la promoció econòmica i l’ocupació, i la
seguretat, convivència i civisme.
A nivell de gestió tributària, l’execució del pressupost de caixa ha estat positiva en
7,4 milions d’euros, al 2014 va ser de 8,7 milions d’euros. Els fons de naturalesa no
pressupostaria s’han fixat en 10,2 milions d’euros, 11,2 milions va ser en el 2014.
Per tant, no ha estat necessària la utilització d’operacions de tresoreria a final d’any
i a més s’ha reduït el període mig de pagament a proveïdors. Això és especialment
important si tenim en compte que durant 2015 ha continuat creixent el deute de la
Generalitat de Catalunya.
Si mirem les validacions administratives i reconeixements de crèdit, existeix un
important decrement dels imports en relació al 2014. En l’exercici del 2014 hi van
haver 32 expedients i 809.940 euros i en l’exercici 2015, 7 expedients i 336.212
euros.
Les modificacions de crèdit al llarg de l’exercici 2015 i donada la complexitat de la
gestió pressupostària d’aquesta Administració, poden considerar-se dins d’una
activitat gestora normal pel que fa a l’import de les mateixes, amb una tendència a
la baixa respecte als exercicis anteriors. Els expedients s’han reduït en nombre i
imports, en el 2014 vam tenir 208 expedients i 39,7 milions d’euros i en l’exercici
2015, 175 expedients i 36,5 milions d’euros.
Destaca una disminució de les modificacions en la modalitat de generació de crèdit
en un -31% dels expedients i -38,69% en imports. S’han tramitat 89 expedients
derivats d’acceptació de subvencions cofinançadores del pressupost municipal, que
afecten tant a despeses corrents com a d’inversió. I també una disminució en la
modalitat de transferències de crèdit, s’han reduït un 14% en expedients i 43% en
imports. Dels 61 expedients tramitats, més del 50% fan referència a dotacions que
en el moment d’elaboració del projecte del pressupost, recordem que va ser al juny
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del 2014, eren imprevisibles. Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Hola, bon dia, em dono per assabentat del punt 1 al 8, a favor del punt 9, també
agrair la presència, la feina feta i la implicació de la Xarxa Groga en la lluita, ja no
només pel que respecta als centres pendents de construcció o rehabilitació, sinó
també per el compromís que tenen amb l’ensenyament públic, pel seu treball de
dinamització i per les ganes de seguir teixint xarxa. Espero que aquesta modificació
del Pla General suposi d’un cop per totes l’inici de la construcció de l’escola Ernest
Lluch i que també es compleixin els compromisos que es tenen, tant amb l’escola
Paco Candel, com amb la resta d’escoles que tenen un pla de rehabilitació pendent
per part de la Generalitat.
Després, pel que respecta als altres punts, a favor del 10 i de l’11 i em dono per
assabentat del 12.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor dels acords 9, 10 i 11 i assabentada de la resta.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bon dia, ens donem per assabentades dels punts 1 al 8, votarem a favor del 9,
està clar, i volem felicitar encoratjadament a tota la comunitat educativa de l’escola
Ernest Lluch i molt especialment a l’AMPA de l’escola i a la direcció del centre. Però
també volem aprofitar per felicitar a la Xarxa Groga de l’Hospitalet, per la seva tasca
de visualització de problemàtiques i necessitats dels centres educatius de
l'Hospitalet. Volem deixar molt clar que considerem aquesta una victòria enorme
d’aquest col·lectiu, la construcció de la nova escola Ernest Lluch, per tant, una
victòria més de la lluita i la mobilització de les nostres veïnes organitzades. Però
aquesta lluita no s’acaba aquí, encara hem d’aconseguir la construcció d’un altre
centre a la ciutat, l’escola Paco Candel no pot romandre més temps en barracots,
les seves famílies, el seu professorat i les seves alumnes no s’ho mereixen, així
com tampoc s’acabarà fins aconseguir totes les millores d’infraestructures
necessàries a la resta d’escoles de l'Hospitalet, que ho estan reclamant, tal i com li
recordava la Xarxa Groga de l'Hospitalet al President de la Generalitat, a la seva
visita oficial a l’Ajuntament. La lluita sempre educa.
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En relació al punt 10, votarem a favor, en l’11 votarem en contra, votarem en contra
perquè hem vist que dintre d’aquest expedient hi ha un punt que és la dotació de
144.000 euros pel trasllat de pistes de petanca de la plaça dels Veïns, a la cruïlla
entre els carrers Arquitectura i Literatura.
Bé, per nosaltres aquest és un projecte sense consensuar entre les parts, és un
projecte que ja es va discutir en aquest Ple l’any passat, és un projecte que va
provocar la presentació d’una moció i l’aprovació d’una moció amb uns acords
determinats, que per nosaltres no s’han complert, no només no s’han complert, sinó
que ni tan sols els grups que la vam aprovar, ni tan sols hem tingut informació de
cóm estaven el desenvolupament i el seguiment d’aquests acords. No hem pogut
fer el seguiment d’aquests acords, perquè ningú ens ha informat cóm estaven
aquests acords i avui veiem que aquests acords, bé, realment el projecte, com ens
va dir el tinent d’Alcalde en aquell moment, podeu aprovar el que vulgueu que
aquest projecte anirà endavant sí o sí.
Bé, esperem que la resta de grups que van votar-hi a favor siguin conseqüents i
votin en contra d’aquest punt, per conseqüència i per una mica de coherència amb
el que es va votar en el seu moment, i sense haver tingut, com a mínim nosaltres,
sempre haver tingut cap informació sobre el..., l’única informació que tenim és dels
veïns implicats, d’una part de les veïnes implicades, i el que ens expliquen és que
no s’han complert cap dels punts aprovats a la moció.
I ens donem per assabentades del 12. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí Alcaldessa, bon dia, ens donem per assabentats del punt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8,
votem a favor del punt número 9, donem també la benvinguda a la gent de l’AMPA
Ernest Lluch i des del grup de Convergència manifestar, tal i com hem estat fent
darrerament, especialment al regidor Jaume Graells, amb l’acompanyament de
totes les escoles que tenen projectes de reforma i millora, amb el compromís que
Convergència de l'Hospitalet, acompanyat de tots els partits polítics d’aquest
Consistori, i especialment del Partit Socialista que governa aquesta ciutat, de poder
desenvolupar totes aquelles mancances i totes aquelles coses que s’han de
millorar, en aquesta ciutat, a totes les escoles. Celebrem que avui se signi,
diguéssim, s’aprovi aquest acord i que doni peu a la sortida immediata del projecte
de construcció d’aquesta escola i, torno a dir, ens refermem en el seguiment i el
recolzament de totes les millores que queden pendents en aquesta ciutat i que des
de Convergència, per la part que ens toca, incidirem tot el possible en el govern de
la Generalitat, perquè això es porti a terme en aquesta legislatura el més... les
coses que més es puguin, o sigui, el màxim abast de totes les coses necessàries.
Quant al punt número..., votarem a favor del número 10, ens abstindrem del número
11 i ens donem per assabentats del número 12.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bon dia, ens donem per assabentats del punt número 1 al número 8.
Sobre el dictamen número 9, en primer lloc voldríem saludar a l’AMPA Ernest Lluch,
a la Xarxa Groga i també a l’AMPA del Paco Candel. Des del nostre grup volem
manifestar la nostra satisfacció perquè avui formalitzem la cessió correcta, per part
de l’ajuntament, dels terrenys perquè es pugui fer la licitació de la construcció de
l’escola Ernest Lluch. Nosaltres també voldríem aprofitar aquesta intervenció per
felicitar a l’AMPA Ernest Lluch per la seva lluita justa, també volem felicitar al
conjunt dels professors i pares, així com també als professors per aquest projecte,
doncs educatiu ambiciós que estan realitzant en unes condicions adverses d’espai.
I també voldríem destacar la bona sintonia que hi ha en aquests moments entre el
govern de la Generalitat i l’ajuntament de l'Hospitalet, perquè hem vist que a les
dues administracions hi ha ganes de solucionar les mancances que pateix la nostra
ciutat en l’àmbit educatiu, hi ha un compromís per part del govern de la Generalitat
de definir un pla i un calendari amb l’escola del Paco Candel i també esperem que
aquesta bona sintonia signifiqui també resoldre les qüestions pendents a nivell
educatiu, per rehabilitar altres escoles de la nostra ciutat i, per tant, que hi hagi un
calendari establert per poder fer efectives aquestes mancances educatives que hi
ha a la nostra ciutat.
Respecte al dictamen número 10 votarem a favor, ens abstindrem en el dictamen
número 11 i ens donem per assabentats també del número 12.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros nos damos por enterados del dictamen 1 hasta el 8, votaremos a favor del
número 9, haciendo la consideración de que nos alegramos que por fin se inicie el
camino en este sentido, se modifique y se cedan ya por fin los terrenos para que la
construcción de una larga y, si me permiten, vieja reivindicación por parte de los
padres y del colegio, de que sea una realidad la construcción del colegio Ernest
Lluch, por fin parece que va a ser una realidad. Eso es fruto, evidentemente, de los
profesores, es fruto de la lucha de los padres y es fruto también, pues de este
Consistorio, pues que entre todos hemos conseguido, no solamente a través de
mociones, sino a través del gobierno municipal, pues que finalmente el gobierno de
la Generalitat priorice lo que realmente es necesario para los ciudadanos, en este
caso, de Hospitalet, en materia educativa. No olvidamos que existen otras
necesidades educativas en la ciudad, como es la construcción del Paco Candel, y
en ese sentido, pues la lucha continua, por tanto, enhorabuena a las AMPA y al
profesorado del Ernest Lluch, también seguimos en lucha con el tema del Paco
Candel, de la realidad del Paco Candel.
Y respecto al dictamen número 10, votaremos a favor, nos abstendremos en el
dictamen número 11, por varias cosas, primero, el compañero de CUP-Poble Actiu
lo denunciaba, nosotros entendemos que existe un compromiso por parte del
gobierno con el proyecto de las pistas de la petanca y a día de hoy, pues esto no es
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una realidad y aparece en la modificación de crédito. Además, aparece una
modificación de crédito de más de dos millones de euros, no entendemos por qué
en un presupuesto recién estrenado como es el del año 2016, pues ya tengamos
que hacer esas modificaciones de crédito, por tanto, nosotros nos vamos a
abstener.
Respecto al dictamen número 12, nos damos por enterados también, agradeciendo
el trabajo de la Interventora General, Doña Petra Sáiz, por el rigor, por la objetividad
del informe y de sus colaboradores, a la hora de redactar el informe. Nos
encontramos ante un presupuesto que corrige algunos de los malos hábitos
presupuestarios, pero entendemos que aún queda mucho camino por hacer, es un
presupuesto, como decía el Sr. Brinquis, es un presupuesto que cumple con la Ley,
tampoco puede ser de otra manera, que cuadra y, evidentemente, no incurre en
ningún déficit estructural. Nosotros queremos destacar, en este caso, el papel del
Estado, el Estado cumple con Hospitalet, ha incrementado en un 5% su aportación.
Pero un año más vemos como tenemos que estar viendo constantes modificaciones
de crédito, si bien es cierto, como también el Sr. Brinquis decía, que hemos bajado
las modificaciones de crédito, todavía nos encontramos que existen 175
modificaciones de crédito del año pasado, por tanto, nosotros no entendemos,
aunque es cierto que han bajado, pero nos parece excesivo que constantemente se
tenga que modificar el presupuesto.
Por otra parte, también consideremos que es una lástima que cada año tengamos
que leer en el informe, pues frases como que aunque en el presupuesto hay una
lista de programas, no se fijan los objetivos, ni se determinan los indicadores del
seguimiento, con lo cual esto nos da a entender, por lo tanto, que no se puede
evaluar el grado de ejecución de los programas. Somos conscientes de que es
difícil y entre todos yo creo que podemos mejorar para hacer de Hospitalet, en este
sentido, pues mucho más transparente.
Reitero, agradecer el trabajo de la Interventora General y de su equipo. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, buenos días. Ens donem per assabentats de l’1 al 8, en el 9 votarem a favor.
Evidentemente, ya era hora, podemos decir que ya hacía mucho tiempo que se
estaba esperando la construcción de esta escuela, felicitar sobretodo y hacer
nuestra también la lucha de la comunidad educativa, del AMPA de la escuela
Ernest Lluch, ha sido ejemplar, tienen un proyecto educativo estupendo para el
barrio de Collblanc-La Torrasa, y nosotros hemos estado al lado del AMPA y de la
comunidad educativa desde el minuto cero que empezaron esta larga
reivindicación, que por fin ya era hora de que construyeran la escuela en el solar
que estaba destinado desde hacía muchísimo tiempo.
También resaltar que nos queda otra escuela en una situación lamentable, en
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barracones, es algo injustificable en estos momentos, en nuestra ciudad, esta
escuela sí que tiene un solar y no entendemos cómo todavía no se ha construido,
que es la Paco Candel, que también está aquí la comunidad educativa de la Paco
Candel, una lucha que todavía prevemos que será larga, porque no entendemos las
últimas decisiones que ha tomado el gobierno de la Generalitat, al dotar de partida
económica a una serie de escuelas que están incumpliendo el reglamento,
digamos, educativo, porque está segregando por genero y sin embargo tenemos…,
va a recibir esta dotación económica una escuela que está a 100 o 200 metros de la
Paco Candel que todavía no sabemos cuándo va a estar edificado y que estos
niños puedan tener un lugar adecuado para su vida docente. Esto es inadmisible,
inaudito, y nosotros queremos denunciarlo.
Entonces, luego también queremos, sobre la modificació del pla metropolità estem
d’acord i ressaltar que la desaparició del sistema d’habitatges de lloguer per joves,
es podria compensar transformant en pisos de lloguer els futurs habitatges de
protecció oficial de venda de la Remunta. Recordem que els pisos de la Remunta,
amb preus de fins a 285.000€, no faciliten el dret constitucional de l’accés a
l’habitatge.
I estarem a favor del punt 10.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, un parell de comentaris. Sobre el punt 2, primer felicitar al conjunt de
treballadors del Tribunal Econòmic Administratiu de l'Hospitalet per l’exitosa
organització del Xè encontre de Tribunals Econòmics Administratius municipals,
però volem que se’ns aclareixin alguns elements. Primera qüestió, què implica la
satisfacció extraprocessal de recursos contenciosos administratius de les taxes de
telefonia, de quines empreses parlem i quin és el perjudici econòmic a la ciutat,
algun tema ja va sortir a l’anterior Ple. Després, desconeixem si s’han facilitat els
informes del Tribunal sobre les consideracions que van fer del projecte de
modificació d’ordenances fiscals i si no s’ha facilitat, en tal cas que es reenviïn als
grups municipals, ara mateix no recordo si es va enviar. Després, sobre el que
desprèn el propi informe a la pàgina 26, el Ple té competències tributàries, entenc
jo, per a l’aprovació de les pròpies ordenances fiscals i, per tant, entenem que es
poden demanar informes al Tribunal, des del Ple municipal, simplement que
s’aclareixi, jo entenc que sí. I el darrer punt, el punt d’observacions, el punt 3 i 4, ¿el
govern municipal prendrà les mesures necessàries per fer front a aquestes
demandes?
Després, al respecte de l’acord 11, entenem el conjunt d’inversions, però hi ha un
tema que per nosaltres és de forma, no de fons, no entrarem en la proposta
definitiva, però creiem que sí que invalida, a la modificació de crèdit, el projecte de
les petanques, creiem que no s’ha dut a terme en conjunt, la metodologia que havia
acordat aquest Ple, no entrem a valorar la proposta concreta, però creiem que no
s’ha sigut coherent amb la proposta i s’ha pervertit una mica la idea i el sentit de la
moció. No és tant pels recursos, 144.000 euros, entenem la resta d’inversions, però
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aquest tema ens porta a nosaltres a estar disconformes i a votar en contra.
I després una pregunta més, sobre la modificació de crèdit 9/2016, la licitació al
carrer Progrés entenc que es fa sencera, es comenta, és simplement un dubte que
hi havia que no es fragmentés, no una... d’acord, doncs si ja queda...ens la respon
el Sr. Belver, però bé, en tot cas, que quedi sobre escrit.
I després no entenem, i que es doni la informació pertinent, la inversió que no
rebem del fons sobre el col·lector de l’avinguda Carmen Amaya, aquests 300.000
euros ¿per què es perden del fons de cohesió? ¿ha hagut un problema de forma?
¿de fons? o quin ha sigut el motiu perquè no hi hagi aquesta dotació des de la Unió
Europea i si ha hagut algun tipus d’errada administrativa o d’errada política, que
s’aclareixi.
I sobre el punt 12, ens donem per assabentats, però volem formular una sèrie de
preguntes i de valoracions. Parlem des de la gran discrepància del marc normatiu
que representa la llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, valorem, òbviament, molt positivament la baixada de la taxa
d’endeutament, per això hem de desenvolupar el debat polític durant aquest any,
això vol dir que tindrem més recursos per impulsar i fer front a les necessitats de
foment de l’ocupació i de la formació, de més i millors polítiques socials, de més
inversions als nostres barris, de més i millors polítiques d’igualtat, en definitiva, més
diners públics pels serveis de la ciutadania i al servei de la cohesió social de la
ciutat, per tant, una primera valoració. Des del nostre grup, a part que es compleixi
la llei, el que volem és que en aquest mandat, òbviament, no tornem a parlar
d’aquesta llei, que nosaltres creiem que no ha ajudat en el fons el que hauria
d’haver fet i que les majories al Congrés el deroguin.
Sobre algunes preguntes concretes, els 12 milions de cobraments dubtosos, volem
una informació una mica més pormenoritzada d’aquest import, elevat import, a què
es deu. Després, les divergències de gestió entre els estats provisionals i els estats
de liquidació a què es deuen. I sobre els informes d’intervenció, quines mesures
prendrà el govern municipal en diversos elements, un, el deficient mètode i
tècniques sobre el tema de la pressupostació de les inversions i d’altres partides,
quina explicació hi ha de no haver executat l’activitat inversora prevista, i sobre els
deutes extracomptables, d’on surt el sobrecost que l’informe concreta en 1.340.000
euros. I la darrera qüestió, quan acabi la vetlla judicial sobre la multa de 500.000
euros, sobre el procés de liberalització, diguem-ho així, del sector funerari, volem
que es faci un retorn, un debat polític a la ciutat, del que va suposar aquest element
i si hi ha responsabilitats polítiques. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, del punto 1 al punto 8 darnos por enterados, en el punto 9, como no puede
ser de otra manera, nosotros también nos vamos a congratular y vamos a felicitar a
todos los agentes sociales y sobre todo a los padres y madres y AMPA por el
trabajo de reivindicación de tantos años, para conseguir este colegio que buena
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falta nos hacía en la ciudad. No obstante, y dicho esto, Jesús Amadeo hará un
comentario, si bien nuestro voto será favorable, como no puede ser de otra manera,
pero es un voto favorable que nada tiene que ver con la crítica que podamos hacer
ahora, por lo tanto, nos congratulamos, y lo repito para que nadie se llame a
engaño, en que estamos muy de acuerdo en que se haya conseguido esta, a base
de las luchas de todos los agentes implicados, se haya conseguido este
equipamiento que buena falta nos hacía.
En cuanto al punto número 10 estamos de acuerdo, en el punto 11 estamos en
contra, ya se ha explicado bastante sobre esto aquí, por lo tanto, no reabundaré en
los argumentos que ha habido, en consecuencia estaremos en contra. En el punto
número 12 estamos a favor y también queremos felicitar a nuestro equipo de
intervención, especialmente a Petra Mahillo, porque creemos que estamos en
buenas manos, seguramente nos damos cuenta por lo que vemos, lo que vamos
leyendo, los informes y demás, se ajusta a lo que debe ajustarse y sobre todo a
veces advierte a quienes no interpretan bien las cosas para que de alguna manera
se interpreten con arreglo a la Ley, por lo tanto, mis felicitaciones a ese equipo de
personas que trabaja y vela por los intereses de todos y sobre todo porque nos
equivoquemos lo menos posible. Gracias, votaremos a favor.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Bien, hoy tenemos aquí una propuesta para cambiar los usos del passatge Colom
con calle Montseny, para construir la escuela Ernest Lluch, algo necesario ya que
actualmente esta escuela está en barracones, pero respecto a esta propuesta,
desde Ciudadanos tenemos algunas consideraciones a realizar. En primer lugar, tal
y como ha dicho mi portavoz, también agradecer al AMPA, a los padres y a la Xarxa
Groga, su trabajo de visualización del problema y de las necesidades de este
barrio, pero tal y como vengo diciendo en anteriores Plenos, gobernar es prioridad,
es priorizar las necesidades de la gente, es por ello que nos sentimos obligados a
exponer una serie de hechos.
Y es que nos parece un poco lamentable que el gobierno del PSC no haya sabido
encontrar con más diligencia, un espacio para la construcción de la escuela Ernest
Lluch. En una de las cartas enviadas por Núria Marín a la Generalitat, Marín cita
que el solar del passatge Colom, 11-21, es el único solar disponible para la
construcción de la nueva escuela en el barrio de Collblanc, tal y como hemos
reiterado en numerosas ocasiones en conversaciones con el departament
d’Ensenyament. Marín también afirma que en este barrio, en Collblanc, viven más
de 45.000 habitantes en menos de un kilómetro cuadrado, con un espacio público
muy limitado, y que no existen los espacios de dimensiones que el departamento
solicita para construir una escuela de dos líneas.
Desde Ciudadanos debemos recordarle que una de las pocas competencias
municipales en educación, es la de disponer de los terrenos para la construcción de
los centros educativos públicos, y es que estamos demasiado acostumbrados a ver
como nuestra Alcaldesa, que por una parte dice defender la educación pública, a la
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vez que habla desde la resignación por la alta densidad del barrio de Collblanc,
pero como he comentado, una de las pocas competencias de este ayuntamiento
está la de disponer de los terrenos para construir centros educativos.
Consideramos también que los recortes de Convergència y Esquerra han ayudado
al retraso de la construcción de esta escuela, así como de otras mejoras necesarias
para las escuelas de Hospitalet, y es que Ciudadanos hemos presentado ya dos
propuestas de resolución en el Parlament, para la construcción de las escuelas en
barracones en Hospitalet, la última este mismo mes de marzo y aprobada por
unanimidad por todos los grupos, por lo que seguiremos vigilando y presionando
para que se construyan estas escuelas en barracones.
Pero en cuanto a esas competencias municipales que le recordaba, las prioridades
del PSC en este caso han quedado claras, el mes pasado se aprobó en este mismo
Pleno, la propuesta para construir un nuevo campo de futbol en Collblanc, a
escasos 100 metros del espacio que ofrece este ayuntamiento para la nueva
escuela Ernest Lluch. Ya en su momento, desde Ciudadanos avisamos a este
gobierno que la construcción de un nuevo campo de futbol no era una prioridad en
estos momentos, no era una prioridad para Ciudadanos invertir dos millones de
euros para construir un nuevo campo de futbol en Hospitalet, sabiendo de nuevo
que ya tenemos diez campos de futbol en nuestra ciudad, y más teniendo en cuenta
las propias palabras de nuestra Alcaldesa, que les vuelvo a repetir decía que
Collblanc tiene un espacio público muy limitado.
Es decir, el PSC afirma que el espacio público en Collblanc es limitado a la hora de
buscar un lugar para construir una nueva escuela, a la vez que aprueba construir un
nuevo campo de futbol en este mismo barrio, para algunas cosas el espacio público
es limitado y en cambio para otras cosas el espacio público, pues parece ser que
no es tan limitado o a lo mejor es que ustedes, con este tipo de políticas, lo que dan
a entender es que la educación no es una de sus prioridades. Dígannos entonces
cuál debería de ser la prioridad de un gobierno progresista, trabajar con diligencia
para ceder el espacio más amplio posible para la construcción de una nueva
escuela o para construir un campo de futbol. Cuál debería de ser la prioridad de
este gobierno teniendo en cuenta las características de Hospitalet.
Ciudadanos creemos, se lo volvemos a repetir, que construir campos de futbol está
bien y es necesario, pero nos reafirmamos en que para nosotros la educación es
prioritaria, y es por ello que lamentamos que nuestra Alcaldesa no haya priorizado
ese gran terreno disponible en Collblanc, para construir una escuela de dos líneas,
pero sí lo haya priorizado para construir un campo de futbol. Desgraciadamente las
familias, los padres y los niños del colegio Ernest Lluch, y los propios vecinos de
Collblanc, bastante han esperado y bastante han luchado para conseguir ese
colegio. Es por todos ellos que votaremos a favor de esta propuesta, lamentando
que entre las prioridades de este gobierno no haya estado la búsqueda de un lugar
adecuado para construir esta escuela de dos líneas, pero sí para construir un
campo de futbol, por lo tanto, es un sí a la propuesta, porque es muy necesario
construir esta escuela, pero es un sí crítico, resignado y muy decepcionado con las
prioridades de este gobierno.
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SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, jo crec que tots ens hem de felicitar de la unanimitat en el suport i en avalar,
doncs el que es tiri endavant la proposta de construcció de l’escola Ernest Lluch, jo
crec que és important la unitat de tots els grups municipals per tal de pressionar a
qui ha de fer les obres, que és el departament d’Educació, i fer-ho, diríem, de
manera constructiva. El que diu el representant de Ciutadans, jo crec que tenim
present aquí a la comunitat educativa i la comunitat educativa saben perfectament
bé que el que ha dilatat la construcció, el temps en la construcció de l’Ernest Lluch,
no és el que no hi hagués solar. Si tenim un exemple a la ciutat, tenim una altra
escola que està en barracons, ja quasi mig ofegada, que té el solar ja i està
acceptat, i no es fa la construcció, per tant, el problema no és aquest, no errem el
diagnòstic, està molt bé ser crític, però acceptem aquí i fem la crítica en cada
moment.
Jo crec que la intervenció de Ciutadans demostra un desconeixement absolut
d’aquesta situació i el que és evident és que l’escola Ernest Lluch s’ha retardat
perquè el departament té una situació financera, estarem d’acord o no, però hi
havia una situació de no tirar endavant aquest projecte, ni aquest, ni el Paco
Candel, com deia, ni les cinc escoles que són plans d’urgència que sabem dels
seus dèficits, i aquí no és un problema de solar, hi ha una situació d’ofec econòmic
del departament d’Educació i això és el que ha fet retardar el procés de construcció.
I ara li passo la paraula al meu company Pepe Castro que d’alguna manera us dirà
cóm funciona la dinàmica del que és el planejament urbanístic.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies. Bé, aquí hi ha dos aspectes a comentar, d’una banda, tant el grup de la
CUP-Poble Actiu, com d’ICV-EUiA-PIRATES, han comentat la qüestió de la petanca
i després el grup de Ciutadans ha comentat la qüestió del planejament urbanístic de
la zona del districte de Collblanc-Torrassa, a l’entorn de la ubicació, per fi, de
l’escola Ernest Lluch.
Bé, sobre la primera qüestió, jo lamento que vostès tinguin escara aquesta
valoració sobre el compliment o no de la moció, la moció es va complir
escrupolosament, la moció tenia tres parts, Sr. Giménez, tres, y les tres s’han
complert. En primer lloc, el projecte es va aturar, contra el criteri de la majoria
d’entitats del barri i de la majoria del sentir del barri, ho dic perquè aquesta notícia
no va ser ben rebuda al barri, va ser ben rebuda per una part de veïns que estan en
contra, però per una part petita, que quedi clar.
Què va passar a continuació, doncs es va establir una anàlisi, com deia el segon
punt de la moció, que era l’anàlisi de les propostes, propostes que, només
coneixem una, que és la que va venir de la mà d’Iniciativa per Catalunya Verds, que
era d’ubicació en el parc, aquesta proposta va ser analitzada tècnicament per l’àrea
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d’Esports, va ser analitzada tècnicament per l’àrea d’Urbanisme, en dos aspectes,
qualificacions urbanístiques, afectació a la zona verda del parc on es pretenia
instal·lar les pistes alternatives, i un informe també econòmic de la pròpia àrea
d’Urbanisme, sobre el cost d’inversió i el de manteniment d’aquesta proposta
alternativa.
Amb aquests tres informes es va fer una reunió, que va estar presidida pel cap de la
mediació del serveis de mediació municipal, que aquesta setmana ha celebrat el
seu desè aniversari que, entre d’altres coses, també ha participat d’aquest projecte,
en el que, en igualtat de condicions, hi havia les entitats del barri i els veïns que
manifestaven el desacord. Aquesta reunió està gravada, integrament gravada, amb
tots els ets i uts, gravada, i al final no va haver-hi un acord clar, no va haver-hi acord
clar, el que sí va haver-hi és un posicionament rotund, des d’un punt de vista tècnic,
de la inconsistència d’aquesta proposta de pistes disgregades, en un parc que té un
arborètum, que per instal·lar les pistes havien de tocar arbres, arbres que van ser
consensuats quan es va, d’alguna manera, realitzar el projecte d’aquest parc
participat per la gent del barri i nosaltres, valorant pros i contres des d’un punt de
vista tècnic, i quan dic nosaltres no vull dir el grup polític, ni el govern, les àrees
tècniques van desestimar aquesta proposta.
Tot això es va explicar en la reunió, que n’hi ha dues posicions enfrontades, és una
evidència, que l’única alternativa presentada al projecte no és la millor, és una altra
evidència tècnica, aquí jo no opino políticament, el grup d’Iniciativa va tenir la
deferència de demanar una reunió i li vam poder explicar en persona cóm havia
anat tot aquest procediment, poden estar d’acord o en desacord sobre el mètode,
però vam fer aquest esforç d’explicació, esforç d’explicació que tenim a disposició
de qualsevol altre grup municipal, no tenim cap problema i, a més a més, vam
remetre a les parts un Acta documentada de com havia anat aquesta sessió de
treball, que això també ho hem fet, si la resta de grups de l’oposició vol tenir
informació d’aquesta Acta, gustosament també els hi enviarem. Per tant, des del
nostre punt de vista, aquesta moció s’ha complert escrupolosament i no tenim cap
cosa més a dir.
Sobre la qüestió del planejament, Sr. Jesús Amadeo Martín, miri, vostè acaba de
descobrir la pólvora, no? Que a Collblanc-Torrassa tenim una densitat d’habitants
per km2 que, en fi, és de les més altes d’Espanya, inclús d’Europa, no cal, no, no,
és que no cal que ens ho descobreixi. Miri, l’ajuntament i les entitats del barri porten
ja més de 20 anys treballant, no, no, sí, sí, per millorar l’habitabilitat d’aquest barri,
l’accessibilitat, en fi, la dotació d’equipaments, 20 anys ja, vostè potser s’ha
incorporat una mica més tard, però fa 20 anys que estan treballant en això i si no li
pot preguntar a la mateixa AMPA la d’anys que porten lluitant per aquest projecte.
Miri ¿vostè creu que si hi hagués a Collblanc-Torrassa un solar amb les condicions
prioritàries que demana el departament d’Educació, no l’haguéssim posat a
disposició? ¿Vostè què pensa? ¿Què creu? O sigui, és que no és una qüestió
únicament de la capacitat tècnica d’aquest ajuntament o de la voluntat de l’equip de
govern, és que és una qüestió de la realitat, si vostè va al Google Maps i mira en
vista satèl·lit com està el..., no, no, vostè que és aficionat a les xarxes socials, en fi,
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entri i miri, no només la densitat de població, sinó la quantitat d’edificacions per
hectàrea que n’hi ha, que és, en fi, estem sobrepassats, si alguna cosa hauríem de
fer a Collblanc-Torrassa, i això ha estat voluntat de les entitats, repeteixo, i del propi
govern, ha sigut esponjar, cosa que s’ha aconseguit en eixos com Vallparda i en
d’altres zones del barri, a través del pla integral, un pla consensuat. Per tant, on no
n’hi ha, no en raja.
I del tema del camp de futbol, miri, jo no vull reproduir el debat de l’altre Ple, crec
que va quedar absolutament tancar, va haver-hi prou explicació i, en aquest sentit,
aquí hi ha un acord en el barri, n’hi ha un acord, jo crec que clar i explícit per part de
l’equip de govern, acord que crec que han compartit la resta de grups polítics al
llarg del mandat anterior, sobre la ubicació d’aquesta escola en aquest punt concret.
Res més.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
No em queda molt de temps, però bé, ràpidament, respecte del punt número 2, sí
que els informes del TEALH són preceptius i estan tots en el pressupost, per tant, el
que s’ha fet en aquest punt és més la memòria, però sempre a tots els
pressupostos de l’ajuntament hi ha un informe del TEALH.
I per respondre a la Sra. Esplugas, els 2,7 milions d’euros vénen d’una expropiació
del Ministeri de Foment i van arribar la primera setmana de gener, llavors per
incorporar-los s’ha de fer una modificació de crèdit, o sigui, més de la meitat són
generació de crèdit, són incorporacions de subvencions que provenen d’altres
administracions, crec que ho he comentat abans en la meva intervenció, per tant, és
un tema prou clar i no és un tema de disbauxa econòmica, sinó que és incorporació
de subvencions d’altres administracions, i aquest ingrés d’una expropiació de la
ronda del Litoral va arribar la primera setmana de gener, per tant, no el podíem
incorporar en la proposta de pressupost del 2016. Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a les explicacions que ens donava sobre la decisió d’iniciar el trasllat de
la petanca, bé, la moció que s’aprova l’any passat deia aturar el projecte, sí, el que
s’ha aconseguit és posposar el projecte, bàsicament uns mesos, a l’anàlisi de les
propostes quan diu, analitzem les propostes, les parts que estan en conflicte, dues
parts que estan en conflicte, hi ha una proposta tècnica del propi ajuntament i hi ha
una proposta que arriba d’un grup municipal. Les parts que estan en conflicte són
parts veïnals, són grups veïnals, jo no crec que els hi demaneu, espero que no els
hi demaneu a les parts en conflicte informes tècnics o propostes tècniques, quan hi
ha un conflicte, perquè puguin contraposar-les a propostes tècniques de la pròpia
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administració, espero que no ho feu això, crec que a una part en un conflicte dins
d’un barri no se li pot exigir que presenti una proposta tècnica, la proposta tècnica la
presenta un grup municipal, per mutu propi, no la presenta una de les parts, per
tant, la part que no està d’acord amb la vostra proposta tècnica, no presenta cap
proposta, cap.
Que es convidés al Coordinador de Mediació Comunitària de l’ajuntament de
l'Hospitalet no vol dir que es fes un procés de mediació, allà no hi va haver cap
mediació, hi va haver una persona, un professional de la mediació comunitària que
va fer de moderador en una reunió d’un procés de conflicte cremat, cremat
absolutament, perquè l’administració no l’ha generat, perquè el govern d’aquesta
administració no l’ha gestionat com l’havia de gestionar, no l’ha gestionat
correctament, per tant, un conflicte cremat entre dues parts, que jo intentaria no
qualificar quina de les dues és més legítima o quina de les dues representa més
gent dins del barri, jo no sé si vostès són capaços, ens agradaria saber cóm,
d’alguna manera, cóm valoren quina és la proporció de veïnes del barri que hi estan
a favor, no ho acabem d’entendre, no acabem d’entendre si és una estimació que
han fet ara aquí corren, no acabem d’entendre si han fet una enquesta, no acabem
d’entendre si han fet un “embustiatge” i una recollida d’opinions de veïns i veïnes,
no ho acabem d’entendre, per tant, si no tenen dades, intentem no fer estimacions
vagues, difuses i, sobretot, de part.
Estem bastant cansats de sentir que a barris, a diferents barris i amb diferents
projectes, es fan processos de participació, quan el que es fa clarament i netament
són processos de negociació, molt legítims, però processos de negociació amb
agents socials dels propis territoris, cap problema, és el seu model, no hi ha cap
problema, però això no és un procés de participació, això és un procés de
negociació entre un govern municipal i agents concrets del propi barri, punt.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des de Convergència, jo potser quan vam començar la legislatura, vam dir sempre
que ens posàvem a disposició de la ciutadania que ens havia votat, i per respecte a
tota la ciutadania, doncs a construir i a millorar la ciutat. I en aquesta tessitura,
precisament votàvem i hem estat també al costat de l’escola Ernest Lluch, per
intentar sempre mediar amb la Generalitat i acompanyat, en aquest cas, del partit
que governa, per aconseguir coses. Em sembla que moltes vegades quan assolim,
precisament, la fita d’iniciar el camí per la construcció de l’escola, encara ens estem
recriminant el que estem fent. A mi m’agradaria i ja que aquí tothom diu la seva i
tothom va donant lliçons de política, jo els hi diria a tots que potser del que ens
hauríem de preocupar ara és de seguir aquest projecte i que vagi endavant i que
tots els altres, com hem dit abans, ens hi posem tots a treballar per fer-los possible.
Moltes vegades és difícil, és difícil, perquè, com dèiem, hi ha una situació financera
complicada a la Generalitat, però res és impossible i, per tant, l’única forma que
surtin les coses endavant és amb actitud positiva, i precisament quan no s’aproven
coses o quan hi ha confrontació, entenc la confrontació política, però precisament el
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dia que aprovem una cosa en positiu, encara hi ha algú, bé, alguns, que encara
continuen pensant que el millor és recriminar-nos tot el que no hem fet i no dir,
escolteu, hem aprovat una cosa que ha d’anar en positiu, ara sumem esforços
perquè això culmini, en aquest cas concret, amb la construcció d’aquesta escola i, a
més a més, seguir lluitant per totes aquelles coses que faltes.
Des de Convergència, ens hi trobaran sempre, més enllà de les responsabilitats
que com a partit tenim, en els moments que hem tingut a la Generalitat i seguim
tenint en aquests moments, doncs acceptem, doncs això, que governar significa a
vegades prendre decisions que són més bones o menys bones, però que sempre
es fan en un sentit positiu i amb els recursos econòmics que es tenen. Jo torno a
això, manifesto que per un dia que aprovem una cosa que és en positiu, potser ens
hauríem de felicitar, i de seguir treballant en positiu per aconseguir la finalització
d’aquesta escola i totes aquelles coses que falten. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, vamos a ver, en principio, vamos a ver Sr. Graells, aquí nadie ha estado en
contra de ese acuerdo y nos hemos felicitado todos por el tema de la escuela, y
hemos felicitado a los agentes que han intervenido positivamente para que esto se
consiga, ha sido un logro del cual nos felicitamos todos y estamos absolutamente
satisfechos. Eso no quiere decir que nosotros tengamos una visión de cómo y
porqué creemos que esto se podía haber conseguido antes. Y es legítimo que la
oposición diga cuáles son sus preferencias y cuáles son sus prioridades. Sr.
Graells, nosotros entendemos que cuando se dan unos terrenos que consideran
insuficientes y se hacen una serie de alegaciones y la Generalitat nos dice, mire
usted que no, que lo que está deseando es que se lo pongamos en “safata” para
decir que no, porque no es su prioridad según qué tipo de inversiones, y los
recortes y demás que sabemos que han ido con el puño cerrado para este tipo de
inversiones.
Por lo tanto, lo que se critica aquí es que la prioridad nuestra, seguramente si
nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de ofrecer los terrenos hubiéramos
ofrecido otros, porque nuestra prioridad es que eso se haga cuanto antes, más
rápido, y sin darle posibilidad a la Generalitat de que nos diga que no, porque hay
una pega, porque esto no cumple con los requisitos de espacio y demás. Por lo
tanto, por eso entendíamos que la prioridad nuestra era donde ustedes prevén
hacer un campo de fútbol, seguramente hubiera sido mejor ofrecer esos terrenos. Y
eso no quiere decir que estemos en contra de los campos de fútbol, sí, sí, muy bien,
perfecto, por lo tanto, que quede claro, que hay unanimidad absoluta, que nosotros
entendemos que quizás la forma hubiera sido otra, porque sabemos que la
Generalitat tiene, de ofrecer otros terrenos, con cualquier pega que haya, pues te
retrasa los temas, porque no hay una voluntad potente.
En cualquier caso, que quede clarito que estamos absolutamente de acuerdo y
agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho el gobierno y los agentes que han
intervenido, por lo tanto, unanimidad sí la hay, no haga usted, o sea, echarnos aquí
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a la gente encima diciendo que no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
En cuanto al Sr. Castro, mire, Sr. Castro, la ironía sabemos hacerla todos, usted ha
dicho aquí que…, al Sr. Amadeo le ha dicho que quizás se ha incorporado tarde,
como queriendo decir, pues oiga, pues mire usted, bendita la gente que se
incorpora tarde, sin vicios adquiridos. A lo mejor lo que pasa es que aquí hay
algunos que llevan mucho tiempo y tienen otra forma de ver la política, o sea, si
todos utilizamos la ironía, la utilizaremos todos, a mí me molesta que cuando hay
gente joven que se incorpora aquí, con ideas nuevas, que usted puede estar de
acuerdo o en desacuerdo, se malgaste esa ironía como diciendo, es que ustedes
no saben de esto, y además cuando es gente joven con ganas de hacer política,
que viene a la política con ideas nuevas y sobre todo sin vicios. Yo podría decir lo
mismo, lo repito otra vez, con este asunto poca broma, porque yo podría decir
exactamente que a lo mejor algunos llevan demasiado tiempo y tienen algunos
vicios adquiridos. Nada más.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per fer alguns comentaris. Miren, antes se lo explicaban, i el Sr. Monrós també en
feia referència durant la seva segona intervenció, si nosaltres haguéssim posat a
disposició un tros de la segona fase del parc de La Torrassa, que és zona verda, a
disposició de la Generalitat, per fer l’escola Ernest Lluch, a sobre de dir-nos que no,
perquè està qualificat de zona verda, a sobre ens haguessin enviat una carta dientnos si som tontos, i clar, des del punt de vista institucional intentem mantenir el
respecte cap a les institucions. Mai la Generalitat hagués acceptat un terreny en
zona verda per fer una escola, per això mai es va posar a la seva disposició.
Evidentment, en un terreny de 0,97 km2 que té Collblanc-La Torrassa no hi ha cap
altre solar més gran, qualificat d’equipaments, per poder fer l’escola.
A més a més, aquell solar ve com a renúncia, renúncia, i ho dic així, de la Comissió
d’Entitats en el procés que es va fer quan es va tirar endavant el Pla Integral, que
allà anava un altre tipus d’equipament, i va fer una renúncia de la Comissió
d’Entitats per poder concentrar tots el metres perquè es pogués fer una escola,
perquè la previsió en aquells moments per part d’Ensenyament era tancar línies
d’escola, els hi recordo que es va remodelar sencera una altra escola a CollblancLa Torrassa, l’escola Marius Torres, perquè el que estava previst era tancar-la, i en
lloc de tancar-la, es va haver de fer nova, ampliar una línia i fer una escola nova,
aquesta és la línia. Per això quan..., o sigui, el problema no és ser jove o ser gran,
el problema no és tenir idees noves o tenir velles, els que tenen vicis, poden tenir
vicis perquè porten molt de temps o poden tenir-los només arribar, o sigui, perquè
algú porti molt de temps no té perquè tenir vicis i perquè un acabi d’arribar no té
perquè no tenir-los.
Per tant, les coses el que sí que s’ha de fer quan s’entra a qualsevol posicionament,
legítim, evidentment, és tenir el coneixement de tot, perquè les coses normalment
no corresponen d’una manera capritxosa al que un vulgui o no vulgui, sinó al que es
pot i al que no es pot fer, i en aquest cas, a Collblanc-La Torrassa el solar més gran
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disponible per equipament, per a un equipament educatiu, és el solar del passatge
Colom, cantonada amb Montseny, i en el parc de La Torrassa, on ara s’ha proposat
fer el camp de futbol, mai hagués estat acceptat per la Generalitat per fer una
escola.
Dit això, i al senyor..., també per comentar una de les coses que dia el Sr. Giménez,
miri, els processos participatius em sembla que els podem entendre de manera
diferent, faltaria més, en qualsevol cas vostè no té la patent de dir què és un procés
participatiu o que és una negociació, en aquesta ciutat, aquest govern municipal
porta fent participació ciutadana quan molts encara no sabien ni que es deia
participació ciutadana, i aquesta participació a vostè li pot semblar bé o li pot
semblar malament, nosaltres estem contents, volem continuar, volem aprofundir,
volem arribar més lluny, i intentarem arribar tot el lluny que puguem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquest bloc, jo si em permeten també m’agradaria afegir-me
a la felicitació, ja que tenim a les comunitats educatives d’Ernest Lluch i també de
Paco Candel, jo crec que és una bona notícia, que ha costat molt que arribés, però
que per fi ha arribat i, per tant, avui ho hem de celebrar. Evidentment, amb això que
fem avui, doncs és un pas, però amb això no està feta l’escola, ni l’una, ni l’altra, per
tant, hem de treballar ara perquè en aquests terrenys, i en els terrenys que ja té
cedits la Generalitat al barri de Santa Eulàlia, es pugui realment fer el projecte
constructiu, es pugui dotar econòmicament, es pugui començar la construcció i que
finalment l’objectiu de tots plegats és que els nens i nenes puguin estudiar en les
condicions més dignes possibles.
Amb això tampoc hem acabat, perquè hi ha d’altres reivindicacions, hi ha cinc
escoles, desgraciadament, que els alumnes estan en una situació també molt
indesitjable, per dir-ho d’alguna forma, en edificis que estan caducats, i que hem de
treballar també perquè aquestes cinc escoles, doncs puguin fer les reformes o la
nova construcció, tal i com vam acordar ja fa uns quants anys, entre la Generalitat
de Catalunya i aquest ajuntament. Per tant, jo crec que ens hem de felicitar, hem
d’estar satisfets, però no hem de baixar la guàrdia, i ja els hi dic que per part del
govern municipal, doncs valorem molt positivament el canvi d’actitud que ha tingut
la conselleria en aquest cas i, per tant, felicitem a la Generalitat en aquest sentit,
però també dir que hem de continuar lluitant tots plegats.
I aquí jo crec que s’ha mostrat, jo crec que un esperit positiu en aquest dictamen,
cosa que a mi em satisfà, a excepció possiblement de la intervenció del Sr.
Amadeo, que com deia i mentre el sentia, em venia a la memòria una frase de
Felipe González, amb totes les diferències evidentment, deia: “hay gente que es
inoportuna hasta cuando regala un jamón”, bueno, pues hoy quizás no ha sido…,
bueno, pues sería un pavo, en todo caso, en fin, creo que hoy era un día para
felicitarnos, no para hacer una crítica que no nos lleva, en este tema y en este
punto, a ningún sitio, y en todo caso, sí decir claramente, Sr. Amadeo, que el
campo de fútbol de Collblanc-Torrassa a usted le puede parecer que no es
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oportuno y que no es adecuado, pero le voy a decir claramente que vamos a
realizarlo y que vamos a hacer la escuela y que vamos a hacer el campo de fútbol,
como se han hecho tantas y tantas cosas en un barrio complicado, difícil, pero que
gracias al esfuerzo colectivo, gracias a las entidades y gracias a una actitud
positiva, hemos encontrado soluciones, a veces complicadas, pero se han
encontrado soluciones para los problemas reales de los vecinos y vecinas de ese
barrio.
Me quedo con el espíritu positivo, vuelvo a felicitar a la comunidad, a los padres, a
la dirección, a todos los profesionales que han hecho posible que hoy estemos aquí
y, por tanto, vamos a continuar luchando para que esta buena noticia no se quede
aquí, sino que se convierta en un edificio adecuado para los niños y niñas de estos
barrios.
Sra. Secretària, passem al següent bloc.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL APROVADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS AMB MOTIU
DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE de la Declaració
institucional aprovada per unanimitat a la sessió extraordinària de la Junta de
Portaveus que va tenir lloc el passat 8 de març de 2016, amb motiu del Dia
Internacional de la Dona Treballadora, que literalment diu:
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA AL 8 DE MARÇ DE 2016, DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA“FEMINITZANT EL MÓN
LOCAL”.
Avui, 8 de març de 2016 necessitem recordar que les dones continuem movent el
món i necessitem més que mai els feminismes com a motor de canvi. Així ho van
fer, a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New York
reclamant igualtat de sou i unes condicions laborals dignes. Avui, ja al segle XXI,
ens adonem que les dones del nostre país cobren un 25% menys que els homes,
ocupen la majoria dels contractes a temps parcial i dediquen el triple d’hores que
els homes a les tasques no remunerades de la llar.
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Les dones som la meitat de la població i no un grup minoritari. Som i hem estat
agents actives en la construcció de la societat i no ens podem pas conformar a que
la nostres vides siguin tan sols un capítol al final dels llibres o que ni en formem
part.
Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per recuperar el llegat de
les nostres àvies, per millorar la vida de les nostres mares i reconèixer tot el seu
treball, i, sobretot, per facilitar el camí de les nostres filles, intentant remoure els
obstacles que es trobaran pel camí i teixint xarxes de justícia i oportunitats per a
elles.
Definitivament, han estat diverses les aportacions femenines que han canviat la
manera de fer dels municipis i la seva política, però moltes d’elles sovint queden en
l’anonimat: el lideratge de les regidories d’igualtat, la lluita dels moviments de dones
i veïnals, la recuperació del paper de les dones a la història local, al món artístic,
educatiu, esportiu, laboral i el comerç local.
Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la temàtica
ens mostren que encara existeixen desigualtats en els diferents àmbits com són la
família (els treballs reproductius i de cures encara avui en dia recauen
majoritàriament sobre les dones), l’escola, la sanitat, la universitat, en l’espai públic,
en la cultura, en la política i en l’àmbit laboral. Els estereotips i la ridiculització de les
dones que ocupen llocs visibles en la política o que participen activament en l’àmbit
social qüestionant el model heteropatriarcal evidencien que el sistema continua sent
sexista.
Des del convenciment que cal actuar de una forma efectiva des de les institucions
públiques per concretar i fer possible la tutela dels drets fonamentals –especialment
el de no discriminació per raó de sexe- i l’obligació de protecció de la salut i la
seguretat de les persones treballadores i, especialment, la de les dones
treballadores, ens comprometem a desplegar tots els mecanismes previstos a la
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista i la
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Des de les
institucions municipals continuarem exigint la dotació dels recursos necessaris per
poder implementar aquestes lleis d’una forma plena als municipis.
Així doncs, avui 8 de març volem reforçar l’aposta del món local per la defensa de la
igualtat i la llibertat de les dones així com el reconeixement del seu llegat, claus per
construir una societat més justa i digna per a tothom.”

ACORD 2.- PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL
TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET CORRESPONENT
A L’EXERCICI 2015.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
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seva part dispositiva:
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, previ dictamen
de la Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de la Memòria Anual
2015 de les activitats del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet.
ATÈS que la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet ha
lliurat a l’Alcaldia Presidència la Memòria Anual del Tribunal Econòmic Administratiu
de L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2015.
VIST l’article 10, apartat 11 del Reglament Orgànic Municipal del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet, que disposa l’obligació de presentar davant el Ple
Municipal i dins el primer trimestre de cada any la Memòria anual de les activitats
del TEALH, on s’exposarà l’activitat desenvolupada i es recolliran les observacions
que resultin de l’exercici de les seves funcions; així com els suggeriments que
consideri oportuns per millorar el funcionament dels serveis sobre els quals es
projecten les seves competències.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
Primer.- DONAR COMPTE al Ple de la Memòria Anual del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet corresponent a l’exercici 2015, a la primera sessió que
tingui lloc pel seu coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Segon.- DONAT TRASLLAT del present acord a l’Alcaldia, al Tinent d’Alcalde de
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, a la Gerent Municipal i a la Presidenta del
Tribunal Econòmic Administratiu de l’Hospitalet.
ACORD 3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1277/2016
DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL ES DETERMINA UNA NOVA DIVISIÓ DE
L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
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Ple del Decret de l’Alcaldia número 1277/2016 de 24 de febrer, que literalment diu:
“ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, la
Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la ciutat va dictar el Decret
5527/2015, de 15 de juny, pel qual es va determinar la divisió de l’administració
municipal en 7 Àrees executives.
VISTA la providència de l’alcaldia de 18 de febrer de 2016, per la qual s’insta a la
Secretaria General del Ple a realitzar els actes administratius necessaris per a la
modificació de la divisió de les àrees de l’Administració executiva municipal de
l’ajuntament de L’Hospitalet, de conformitat amb el que disposa l’art. 21 del
Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012), desprès de
transcorregut un temps inicial de funcionament de l’estructura inicial del mandat
2015-2019.
VIST que l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local, atribueix a l’Alcaldia, entre altres funcions, la d’establir l’organització i
estructura de l’administració municipal executiva, sens perjudici de les
competències atribuïdes al Ple en matèria d’organització municipal per l’article
123.1.c) de la mateixa Llei.
VIST que en desenvolupament de les determinacions legals el Reglament Orgànic
de Govern i Administració vigent a l’art. 21.6 atribueix a l’alcaldia la facultat de
determinar el número, denominació i la competència de les diferents àrees de
govern que constitueixen el primer nivell essencial de l’organització municipal.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, en funcions, de 10 de juny de 2015
(L’H 21/2015)
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.4.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- DETERMINAR una nova divisió d’Àrees de Govern, que comporta la
modificació de les establertes al Decret 5527/2015, de 15 de juny, i sens perjudici
de les Regidories de Govern que s’integren en l’organització de cada Àrea, i la
divisió territorial en Districtes de conformitat amb el següent detall:
A. ÀREES:
ÀREA DE L’ALCALDIA–PRESIDÈNCIA.
ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ.
III. ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME.
IV. ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS.
V. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
I.
II.

…/…

25

VI. ÀREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS.
B. DISTRICTES:
 DISTRICTE I: CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU.
 DISTRICTE II: COLLBLANC- LA TORRASSA.
 DISTRICTE III: SANTA EULÀLIA -GRANVIA
 DISTRICTE IV: LA FLORIDA-LES PLANES
 DISTRICTE V:PUBILLA CASES-CAN SERRA.
 DISTRICTE VI : BELLVITGE-GORNAL.

SEGON.- DETERMINAR que correspon a cada Àrea la coordinació i gestió de les
funcions executives que per raó de la matèria, activitat administrativa o serveis se li
assignen a continuació :

I. ÀREA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
1. GABINET DE L’ALCALDIA:
1.1 ASSISTÈNCIA A L’ALCALDIA
a. L’assistència a l’alcaldia en aquells assumptes pels que sigui requerida.
b. El seguiment dels programes municipals
c. L’oficina d’assistència a l’alcaldia: coordinació de l’agenda de l’alcaldia, gestió
dels assumptes derivats de l’actuació directa de l’alcaldia i coordinació
administrativa de l’àrea.
d. El seguiment i la coordinació de l’atenció als ciutadans.
1.2 ASSISTÈNCIA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
a. El seguiment de l’execució dels acords adoptats per la Junta de Portaveus.
b. El suport als desenvolupament de l’activitat institucional dels grups polítics
municipals.
1.3 RELACIONS EXTERNES I INSTITUCIONALS
a. El disseny i la planificació de les relacions institucionals de la corporació
municipal.
b. El seguiment dels convenis i acords en matèria de relacions institucionals.
c. La gestió de les relacions de l’alcaldia amb els diferents agents socials de la
ciutat.
d. La gestió del protocol municipal.
e. La gestió dels casaments civils.
f. La gestió de les relacions internacionals de la corporació.
g. La direcció d’aquells esdeveniments que per la seva transcendència institucional
s’indiquin expressament des de l’alcaldia, i la supervisió de les línees d’actuació
genèriques en matèria d’organització i esdeveniments institucionals.
h. La implementació, la gestió i la coordinació d’aquells programes vinculats a
l’establiment de polítiques de promoció institucional de L’Hospitalet.
i. Les relacions i els agermanaments amb altres municipis espanyols i estrangers.
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j. L’organització d’actes institucionals.
1.4 COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
a. El disseny i la planificació de les polítiques de comunicació de la corporació
municipal.
b. El disseny de la imatge corporativa i de les campanyes institucionals.
c. La supervisió dels criteris aplicatius de la imatge corporativa de l’ajuntament i de
les campanyes institucionals.
d. El disseny, l’elaboració i la gestió de les polítiques de relació de l’Ajuntament
amb els mitjans de comunicació.
e. El disseny, l’impuls i la coordinació de la comunicació institucional a Internet.
f. La coordinació de la política d’edicions i publicacions municipals.
1.5 ANÀLISI I PROSPECTIVA I OPEN DATA
a. L’anàlisi i recerca de l’avaluació de les polítiques públiques.
b. L’anàlisi de l’evolució socio-econòmica de la ciutat; així com, els estudis
sociològics i valoratius de polítiques públiques.
c. L’anàlisi demoscòpic del municipi.
d. L’elaboració i manteniment de la informació estadística de la ciutat.
e. La coordinació i gestió en matèria d’estudis en general.
f. La coordinació i l’assessorament a les Àrees de l’Ajuntament pel que fa
referència a treballs d’estudis sectorialitzats o interàrees.
g. La coordinació del manteniment del sistema d’informació corporatiu de
l’ajuntament.
h. L’impuls i la coordinació de l’Open Data.
i. L’impuls i la coordinació de les bases de dades de la corporació.
2 GERENCIA MUNICIPAL
De conformitat amb l’art. 24.3 del Reglament Orgànic de Govern i Administració,
s’adscriu a l’alcaldia aquest òrgan, al qual li correspon la direcció executiva superior
de l’ajuntament i l’establiment dels mecanismes per desenvolupar les seves tasques
de coordinació amb la resta dels òrgans directius, en exercici d’aquesta funció
portarà a terme:
2.1 IMPULS I SEGUIMENT EXECUTIU DE L’ACTUACIÓ MUNICIPAL
a. L’impuls, la coordinació i la direcció executiva, dels programes municipals i
especialment de les accions que pel seu caràcter transversal impliquen la
participació de diverses àrees de l’ajuntament.
b. El seguiment de l’execució dels assumptes sotmesos a l’aprovació de la Junta
de Govern Local i del Ple municipal.
c. L’impuls i la implementació de noves fórmules de finançament dels projectes
públics com el patrocini i el mecenatge.
2.2 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT DEL MODEL DE
GESTIÓ CORPORATIVA
a. L’elaboració de criteris organitzatius de caràcter general.
b. L’avaluació de les propostes de canvis de l’estructura organitzativa i tramitació
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

de les corresponents resolucions.
L’anàlisi de processos amb la corresponent elaboració dels indicadors de gestió.
Les avaluacions operatives en relació a la prestació de serveis.
El seguiment dels projectes de creació i/o modificació de serveis municipals i
avaluació dels recursos emprats.
L’elaboració i el seguiment dels projectes de millora de la gestió.
Les actuacions necessàries per a l’establiment d’un sistema integral d’atenció i
informació al ciutadà.
La coordinació amb totes les àrees municipals per a l’establiment dels circuits
necessaris per atendre el desenvolupament d’un sistema integral d’atenció i
informació al ciutadà.
Coordinació, definició de criteris i projectes de desenvolupament organitzatiu per
tal de desplegar el model de gestió corporatiu.
Disseny del sistema de planificació operativa de la corporació: catàleg de serveis
i projectes derivats.

2.3 ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
a. Impuls i coordinació transversal dels projectes en l’àmbit de l’administració
electrònica.
b. Reenginyeria, simplificació i implantació de processos sobre les infraestructures
d’administració electrònica.
c. Definició de la política d’identitat i signatura digital corporativa
d. Definició de la política d’interoperabilitat corporativa. Quadre d’interoperabilitat de
documents.
e. Implementació i gestió del projectes d’administració electrònica amb altres
administracions: serveis
interoperabilitat del sistema d’informació entre
administracions, serveis comuns d’administració electrònica i altres.
2.4 ARXIU I SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL
a. La gestió del arxiu administratiu municipal i els sistemes de gestió documental.
b. La definició dels objectius de l’arxiu municipal
c. El desenvolupament dels procediments de gestió documental de l’ajuntament.
d. Vetllar per la preservació del patrimoni documental del municipi, tant públic com
privat.
2.5 COMUNICACIÓ INTERNA
a. La coordinació i la gestió de la intranet municipal.
b. El disseny i la implementació de la intranet com a instrument de comunicació
interna.
2.6 PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
a. L’elaboració i el seguiment del Pla d’Actuació Municipal.
b. La valoració i l’avaluació dels programes d’actuació incardinats dins del PAM.
c. El disseny i la definició dels sistemes d’avaluació de polítiques públiques.
2.7 TRANSPARÈNCIA
a. El disseny i la implantació de la política i models de gestió de la transparència
municipal.
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b. La gestió del portal de transparència.
c. La coordinació transversal per a la implantació de les actuacions derivades de la
normativa vigent en matèria de transparència per part de les diferents àrees.
d. La coordinació dels procediments derivats del dret d’accés a la informació.
3 PARTICIPACIO
a. El disseny, l’elaboració i l’execució dels programes en matèria de participació.
b. L’impuls i la coordinació dels òrgans de participació inclosos al Reglament
Orgànic de Participació Ciutadana.
c. La implantació de nous mecanismes de participació ciutadana que permetin la
implicació de forma activa i directa dels ciutadans en l’activitat municipal.
d. La gestió del Registre d’Entitats de l’ajuntament i els procediments per a la seva
actualització, inclosa la tramitació i resolució de les sol·licituds de les altes i
baixes en la inscripció.
e. El suport a les entitats en el compliment de les seves obligacions legals, en
especial les referides a transparència.
f. La coordinació de les polítiques municipals sobre el territori, especialment
l’impuls i el desenvolupament de L’Hon dels districtes.
4 ASSESSORIA JURIDICA
S’adscriu a l’Àrea de l’Alcaldia aquest òrgan directiu, d’existència obligatòria de
conformitat amb l’art. 129 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local. al qual li corresponen les funcions que determina l’art. 27 del
Reglament de Govern i Administració vigent, (BOP 12.01.2012), així com, la resta
que li atribueixin les disposicions legals i reglamentàries vigents, sense perjudici
d’aquelles atribuïdes a la Secretaria General Tècnica de la Junta de Govern Local i
a la Secretaria General del Ple. A títol enunciatiu, correspon a l’Assessoria Jurídica:
a. L’assistència jurídica a l’alcaldia i a la Junta de Govern Local, així com als òrgans
directius, en relació a les funcions de la pròpia competència.
b. La direcció i la coordinació dels serveis jurídics de les diferents àrees i serveis
municipals, en relació a les matèries competència dels òrgans definits a l’apartat
anterior.
c. La direcció i supervisió en l’elaboració dels esborranys d’estatuts, de les
normatives municipals i dels convenis, a excepció dels reglaments de caràcter
orgànic i els estatuts d’òrgans externs en els quals participa l’ajuntament que
corresponen a la secretaria general del ple.
d. L’elaboració de circulars i propostes d’instruccions que estableixin criteris jurídics
unificats en matèries que no siguin competència del Ple.
e. La tramitació centralitzada dels procediments derivats de l’exercici del dret
d’informació i del dret d’accés a l’informació pública.
f. Les funcions que li atribueix la legislació de contractes de les administracions
públiques: informes dels plecs de clàusules administratives particulars, informes
en els procediments per als supòsits d’urgència, formar part de la mesa de
contractació, i aquelles que aquesta legislació assigna als secretaris de
l’ajuntament, llevat de la formalització de contractes en document administratiu.
g. La representació i defensa en judici de la corporació, sens perjudici que es pugui
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h.

i.

j.

k.

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

5 SECRETARIA TÈCNICA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’adscriu a l’Àrea d’Alcaldia aquest òrgan directiu, d’existència obligatòria, com a
òrgan de suport a la Junta de Govern Local i al/a la Regidor/a Secretari/a de
conformitat amb l’art. 126.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, al qual li corresponen les funcions determinades als articles 13 i 17
del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012); així
com les que li siguin atribuïdes en la resta de normativa legal i reglamentària vigent.
A títol enunciatiu les següents:
a. L’assistència al/ a la Regidor/a Secretari/a de la Junta de Govern Local.
b. La remissió de les convocatòries als membres de la Junta de Govern Local.
c. L’arxiu, la custòdia de les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions
d’aquest òrgan, així com la tramitació dels procediments relatius a la periodicitat i
composició d’aquest òrgan.
d. Vetllar per la correcta i fidel comunicació dels acords.
e. La confecció i custòdia del llibre decrets de l’alcaldia i resolucions delegades de
la resta d’òrgans unipersonals.
f. La fe pública dels actes dels òrgans unipersonals i la fe pública relativa a la
formalització dels contractes i altres actes que hagin estat aprovats pels òrgans
unipersonals municipals o per la Junta de Govern Local.
g. Las resta de funcions de fe pública no atribuïdes al Secretari General del Ple o
al/a la Regidor/a Secretaria/a de la Junta de Govern Local.
h. La remissió a l’administració de l’estat i de la comunitat autònoma de les còpies,
o en el seu cas, extractes dels actes i acords decisoris dels òrgans unipersonals
de l’ajuntament i de la Junta de Govern Local.
i. La gestió i administració del Registre General d’entrada i sortida de l’ajuntament i
la gestió del tauler d’anuncis municipal.
j. L’emissió de les certificacions de les dades que consten en el Registre Municipal
d’entitats de conformitat amb l’art. 66 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana, vigent.
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6 SECRETARIA GENERAL DEL PLE
S’adscriu a l’àrea d’alcaldia, en tant que presidenta del Ple, aquest òrgan directiu,
d’existència obligatòria, de conformitat amb l’art. 122.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, al qual li corresponen les funcions
determinades als articles 32 i concordants del Reglament Orgànic del Ple, vigent,
(BOP 12.01.2012) així com les que li siguin atribuïdes en la resta de normativa legal
i reglamentària vigent. A títol enunciatiu les següents:
a. Les funcions en relació a la Presidència del Ple i les Comissions que li assigna
l’art. 122.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
b. Les funcions que en relació a la Junta de Portaveus li assigna el reglament
orgànic del Ple.
c. Les funcions de fe pública dels actes i acords que dimanen de ple, de les
comissions del Ple o de la Junta de Portaveus, i la certificació en relació a les
competències que tinguin atribuïdes aquests òrgans.
d. La Secretaria de la Junta General de les societats de capital íntegrament
municipal.
e. L’elaboració de circulars i propostes d’instruccions que recullin criteris jurídics
unificats en matèries competència del Ple, així com en relació a les
competències que tingui atribuïdes la secretaria.
f. Les funcions que la legislació electoral general assigna als secretaris dels
ajuntaments i la tramitació dels procediments relatius a la modificació dels
districtes i seccions electorals, als efectes electorals i del padró municipal
d’habitants.
g. La direcció, la custòdia i la conservació del registre d’interessos de l’ajuntament,
sota la responsabilitat directa de l’alcalde o membre de la corporació en qui
aquest delegui.
h. La resta de les funcions atribuïdes en relació al registre d’interessos pel
Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent.
i. La tramitació dels procediments relacionats amb el cartipàs municipal que li
siguin encomanats per l’alcaldia.
j. La direcció i supervisió en l’elaboració dels projectes de reglaments de caràcter
orgànic i/o estatuts dels òrgans que correspongui aprovar al ple amb el quòrum
de la majoria absoluta.
k. La resta de funcions que li assigni la legislació vigent aplicable i els reglaments
municipals.
7 TRIBUNAL
ECONOMIC
ADMINISTRATIU
DE
L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
S’adscriu a l’Àrea d’Alcaldia aquest òrgan al qual li corresponen les funcions
atribuïdes per l’art. 137 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim local, relatives a la resolució de les reclamacions econòmic
administratives de conformitat amb el Reglament Orgànic del Tribunal Econòmic
Administratiu vigent (BOP 15.02.2012).
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II. AREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ.
1. GESTIÓ GENERAL DE L’ÀREA
Correspon al/a la Tinent/a d’Alcaldia titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de
les regidories de govern delegades en les matèries de l’Àrea i l’exercici directe de la
gestió de les matèries no atribuïdes a una regidoria de govern.
2. COORDINACIÓ
a. La iniciativa i la coordinació de l’elaboració de la normativa orgànica municipal.
b. El seguiment i la coordinació de la implantació dels plans i projectes de interès
estratègic de la ciutat.
c. La coordinació de les activitats i mitjans relacionades amb els processos
electorals, inclosa la participació en l’elecció a cambres agràries.
d. El registre i el seguiment de convenis administratius.
e. La coordinació i la supervisió de caràcter polític de la totalitat dels assumptes
que han de ser sotmesos als òrgans de govern, realitzant tasques de coordinació
i/o seguiment .
f. La coordinació política dels plans i programes destinats a la recerca de recursos
en l’àmbit de la UE
g. L’impuls, la coordinació i la direcció executiva dels programes i projectes objecte
de finançament a través de fons procedents de la UE, de l’AMB i d’altres
administracions públiques.
h. La identificació de fons de finançament extern per a la gestió dels projectes de
ciutat.
i. Impuls i seguiment de l’Hon.
3. PLANIFICACIÓ.
a. La coordinació i l’elaboració de les directrius necessàries per l’actuació municipal
coordinada de manera transversal.
b. El disseny i l’impuls dels plans estratègics de la ciutat.
c. El disseny i l’impus de projectes de ciutat, i en especial els associats al patrimoni
industrial.
d. La coordinació política de la qualitat democràtica: open data, transparència i
participació ciutadana.
e. L’impuls i la direcció del PAM.

4. AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
S’adscriu a aquest Àrea aquest òrgan especial sense personalitat jurídica que
desenvolupa les seves funcions d’acord amb el que preveuen els seus Estatuts,
en relació a :
a. El desenvolupament i l’alta direcció del conjunt de polítiques estratègiques de
caràcter urbanístic.
b. Els estudis, l’anàlisi i la implantació de les estratègies del desenvolupament
urbanístic, establint els mecanismes adients per portar-les a terme en
coordinació amb la resta de les àrees municipals.
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c. L’anàlisi i la recerca de les mesures per al desenvolupament urbanístic de la
ciutat.
d. La tramitació dels expedients i procediments administratius en matèria de
planejament, convenis i instruments de gestió urbanística.
e. La tramitació dels procediments administratius per a l’execució del planejament
urbanístic general i del planejament derivat: sistemes d’actuació, regim urbanístic
del sòl, expropiacions, adquisició i alienació de terrenys del patrimoni municipal
del sòl.
f. I en general, l’execució de totes les competències que els Estatuts reguladors
atribueixen a aquest òrgan sense personalitat jurídica.
5. RECERCA I INNOVACIÓ
a. El disseny i la implantació de les polítiques de noves tecnologies com a eina de
interacció entre els ciutadans i l’ajuntament.
b. Els projectes i programes d’smart city.
c. El disseny i la implantació de les estratègies d’innovació en la gestió dels serveis
municipals.
d. La recerca de formules de col·laboració interadministrativa i experiències de
gestió en l’àmbit de les polítiques públiques.

6. FORMACIO I OCUPACIO
a. Les relacions amb altres organismes d'àmbit superior per al foment i la protecció
de l’ocupació.
b. L’impuls dels diferents programes i projectes per al foment de l'ocupació i la
formació ocupacional, així com la seva supervisió, coordinació i gestió.
c. La tramitació dels procediments per a l’obtenció de subvencions i altres recursos
econòmics de les administracions, entitats, institucions públiques o privades
destinades al desenvolupament econòmic i social.
d. La gestió i seguiment de les subvencions obtingudes inclosa la tramitació dels
procediments de reintegrament a l’administració subvencionant de les quanties
no gastades en els plans o programes de foment d’ocupació i l’acceptació de la
compensació amb motiu del reintegrament.
e. Les relacions amb institucions supramunicipals i europees per al
desenvolupament i la dinamització econòmica.
f. L’elaboració de la resta de plans i actuacions relacionats amb les competències
anteriorment assenyalades.
g. La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de convenis
de col·laboració amb universitats, empreses i entitats diverses per a la realització
de pràctiques dels alumnes que participin en els programes i projectes gestionats
per l’àrea.
h. La tramitació dels procediments per a l’aprovació de les llistes del personal
seleccionat per la Mesa d’ocupació, així com la seva contractació, referida
sempre al personal adscrit als programes de foment de l’ocupació.
i. La tramitació dels procediments per a l’aprovació de les actes de la comissió
tècnica de selecció i la contractació dels serveis de diferent personal adscrit als
programes de foment de l’ocupació.
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j. La tramitació dels procediments per a la contractació del personal que participa
en els programes de foment de l’ocupació de qualsevol naturalesa, així com la
modificació de les condicions contractuals que es puguin produir durant la
vigència del contracte.
k. La tramitació dels procediments per autoritzar o ratificar comissions de serveis
del personal que participa en els programes de foment de l’ocupació; així com
els relatius a la concessió de llicències, permisos i vacances d’aquest personal.
l. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció disciplinària, del
personal que participa en els programes de foment de l’ocupació, inclosa la
proposta d’acomiadament del personal a l’òrgan competent.
m. La tramitació dels procediments per a la suspensió dels contractes de treball
adscrits als programes de foment de l’ocupació.
n. La tramitació dels procediments relatius a la liquidació d’havers en concepte de
saldo i quitança al personal adscrit als diferents programes de foment de
l’ocupació.
o. La tramitació dels procediments per a les retencions judicials sobre els havers o
liquidacions del personal adscrit als programes de foment de l’ocupació.
p. La tramitació dels procediments per a abonar les diferències salarials com a
conseqüència dels increments salarials previstos als convenis col·lectius del
personal adscrit als programes de foment de l’ocupació; així com els relatius a la
concessió de gratificacions.
q. La tramitació dels procediments per a la concessió d’ajuts, beques i altres
beneficis socials contemplats a l’acord sectorial de condicions laborals del
personal de l’àmbit de promoció econòmica i ocupació.
r. I en general, la tramitació dels procediments necessaris per tal de fer efectives
les competències de l’Àrea en matèria de desenvolupament econòmic i social.
7. TURISME
a. El disseny i la implantació de les estratègies de polítiques públiques de promoció
turística de la ciutat.
b. L’elaboració i la gestió dels programes de desenvolupament del turisme a la
ciutat.

8. DESENVOLUPAMENT ECONOMIC
a. El disseny de polítiques públiques transversals destinades a la millora del teixit
econòmic de la ciutat i les sinergies administració-empresa.
b. La dinamització de la implantació de sectors estratègics i empreses d’economia
sostenible en la ciutat.
c. La determinació de mecanismes i el disseny d’instruments per a la potenciació
del desenvolupament econòmic de la ciutat.
d. La creació d’espais de debat comú per a la detecció de necessitats del sector
empresarial de la ciutat.
e. La determinació de les directrius per a la simplificació de la gestió administrativa
per a la implantació del teixit empresarial.
f. Les relacions amb d’altres organismes d’àmbit superior per al foment del
desenvolupament econòmic i les relacions amb les Cambres Oficials de Comerç
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i Organismes anàlegs.
g. La participació en l’elaboració dels estudis pel disseny de la política i planificació
industrial, comercial i de serveis de la ciutat.
h. La promoció de les formes de l’economia social, l’emprenedoria i l’empresa, que
permetin donar sortida a les demandes actualment existents. en col·laboració
amb el servei d’ocupació de Catalunya, oficines de treball i d'altres organismes.
i. La tramitació dels procediments per a l’execució de les actuacions derivades del
foment de les activitats econòmiques en general.
j. La tramitació dels procediments per a l’execució de les actuacions derivades
d’iniciatives econòmiques, ja siguin públiques o privades.
k. La tramitació dels procediments per a la promoció d’activitats empresarials, així
com el foment de la participació municipal en els projectes empresarials.
l. L’elaboració de la resta de plans i actuacions relacionats amb les competències
anteriorment assenyalades.
m. I en general, la tramitació dels procediments necessaris per tal de fer efectives
les competències de l’Àrea en matèria de desenvolupament econòmic i social.
9. COMERÇ
a. La gestió i tramitació dels programes per al desenvolupament i promoció
directament, o en col·laboració i/o coordinació amb d’altres agents comercials,
especialment les entitats associatives en matèria de comerç.
b. La tramitació dels procediments relatius a l’atorgament d’ajuts, subvencions, o
qualsevol altra mesura de foment, en matèria de comerç.
c. La tramitació i emissió dels informes preceptius als que fa referència el Decret
144/1995, de 18 d’abril, regulador de les fires o qualsevol altre informe preceptiu
en matèria de comerç exigit legalment.
d. I en general, la tramitació dels procediments administratius necessaris per tal de
dur a terme els programes en matèria de comerç i en defensa dels drets dels
comerciants.
10.
MERCATS
a. La coordinació i la gestió dels Mercats Municipals.
b. La gestió i regulació dels Mercats no sedentaris.
c. L’exercici de les facultats d’inspecció, control i intervenció sobre els mercats
municipals.
d. La incoació i tramitació dels expedients per a la gestió de les concessions
administratives de parades de mercats, (interiors i exteriors), locals comercials,
unitats especials com a magatzems, cambres frigorífiques i altres espais
comuns, així com la seva modificació, cessament de titularitat, ampliació..etc.
e. La tramitació dels procediments per a l’acceptació de les renúncies voluntàries
de les concessions de parades de venda dels mercats municipals, l’autorització
de cessions dels drets de concessió, les cessions temporals de les parades de
venda i el reintegrament de les fiances dipositades en garantia de les
concessions administratives.
f. La tramitació dels procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre
disciplina de mercat i dels reglaments municipals de mercats.
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g. La tramitació del procediment per a l’atorgament de llicències d’obres d’edificació
o remodelació en referència a parades interiors o exteriors dels mercats
municipals, locals comercials, unitats especials, magatzems, cambres
frigorífiques i altres espais comuns.
h. La tramitació dels procediments relatius a l’atorgament d’ajuts, subvencions, o
qualsevol altre mesura de foment en matèria de mercats.
i. I en general, la tramitació dels procediments dirigits a fer efectiva les
competències municipals en matèria de mercats fixos i/o sedentaris.

11.

CONSUM

11.1 OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
a. La coordinació i gestió de la OMIC.
b. Les actuacions encaminades a la defensa dels consumidors i usuaris.
c. La tramitacions de les queixes i les reclamacions dels consumidors i usuaris.
d. L’ informació en general sobre els drets de consumidors i usuaris d'aquesta
Ciutat.
e. La resta de les competències en matèria de consum que directament
correspongui exercir a l’ajuntament i que no estiguin atribuïdes a una altra Àrea.
f. La tramitació dels procediments per a l’atorgament d’ajuts i subvencions en
matèria de consum i en defensa dels drets dels consumidors.
g. La tramitació dels procediments sancionadors en matèria d’usuaris i
consumidors.
h. I en general, la tramitació de qualsevol procediment dirigit a fer efectives les
competències municipals en matèria d’informació al consumidor.
11.2 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM
a. La tramitació dels procediments que les parts litigants en conflicte sotmetin a
aquest òrgan de conformitat amb el que preveu el seu reglament regulador.
b. La resolució de les queixes i de les reclamacions presentades pels consumidors i
empresaris que es sotmetin voluntàriament a arbitratge.
c. Les actuacions encaminades a promoure que els empresaris i empreses de la
ciutat, signin convenis d'adhesió acceptant els arbitratges.
d. Les actuacions encaminades al foment, eficàcia i difusió de les activitats de la
Junta Arbitral de Consum.
e. La tramitació del procediment per al nomenament dels presidents del col·legi
arbitral en la forma prevista en la seva normativa.
f. I en general, tots els procediments administratius en relació a les competències
anteriorment assenyalades.
12.
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
a. El disseny de polítiques i programes de cooperació i solidaritat.
b. L’elaboració, el control i l’execució del programa de cooperació i solidaritat.
c. La participació i/o la col·laboració amb entitats i/o organismes relacionats amb la
cooperació i la solidaritat.
d. La tramitació i la gestió dels procediments per a l’atorgament de subvencions en
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matèria de cooperació i solidaritat.
e. El disseny, l’elaboració i l’execució dels programes de sensibilització vers la
cooperació i la solidaritat.

III. ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
1. GUÀRDIA URBANA
a. La coordinació efectiva dels serveis que presta la Policia Local.
b. La tramitació dels procediments per a la selecció del personal que s’integra en el
cos de la policia local, provisió dels llocs de treball i nomenament del personal
d’aquest cos i la seva adscripció provisional als llocs de treball vacants.
c. La tramitació dels procediments del personal de la policia local en relació a
llicències, permisos per absentar-se del lloc de treball sense incidència
econòmica, vacances i comissions de serveis per raó de prestació del servei i
formació.
d. Les actuacions relatives al control de permanència del personal de la Guàrdia
Urbana.
e. L’autorització per a realitzar activitats sense l’uniforme reglamentari, les relatives
a la utilització de les armes reglamentàries i la concessió, si s’escau, de la
segona arma
f. L’iniciativa en la contractació i la gestió de la defensa jurídica dels agents de la
Guàrdia Urbana amb ocasió de l’exercici de les seves funcions.
g. La tramitació dels expedients disciplinaris dels funcionaris que integren el cos de
la Guàrdia Urbana, inclosa l’adopció de mesures cautelars, si s’escau.
h. L’ordenació de la vigilància de la via pública, en ordre al compliment de les
competències assignades en la Llei orgànica de Cossos i Forces de Seguretat; la
Llei catalana de Policia Local, les Ordenances Municipals, els Bans de l'Alcaldia i
d'altra normativa vigent.
i. El desenvolupament del Pla de serveis i de la Seguretat Ciutadana en el
Municipi.
j. La instal·lació de sistemes de videovigilància, o d’altres sistemes de control de la
via pública.
k. La vigilància i custòdia de les dependències municipals.
l. La vigilància i custòdia de parcs i jardins, cementiris i d'altres llocs i instal·lacions
municipals; incloses les actuacions referents al control d’accés a aquelles
dependències municipals que presta la Policia Local.
m. La tramitació dels procediments per a l’ordenació del trànsit, que comprèn la
tramitació de les ordenances reguladores de la circulació en el terme municipal
dins dels límits establerts per la legislació.
n. La vigilància i la regulació del trànsit, la circulació, la seguretat vial i
l’estacionament en les vies urbanes del municipi.
o. La tramitació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de
vehicles i transport.
p. Les actuacions que s'hagin de realitzar amb motiu d'accidents de trànsit i auxili a
les víctimes; així com la informació, anàlisi i determinació de mesures per tal de
evitar o prevenir els accidents de trànsit.
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q. L’activitat de coordinació de la policia local amb altres cossos i forces de
seguretat, especialment, l’establiment de convenis de col·laboració en relació
amb la transmissió de dades, l’execució i la gestió de la resta d’actuacions
coordinades amb els altres cossos de policia.
r. La cooperació amb d'altres serveis públics en els casos d'incendi, inundacions o
qualsevol altres sinistres o calamitats públiques.
s. La col·laboració amb el servei cerimonial en actes de representació corporativa o
protocol.
t. La realització d’accions formatives en educació viària i cívica als col·lectius que
ho requereixin o en col·laboració amb d’altres àrees municipals.
u. La gestió de la Junta Local de Seguretat.
v. La tramitació dels procediments relatius a la concessió dels permisos d’armes, i
la imposició de sancions en aquesta matèria, sempre que siguin de competència
municipal segons la legislació sectorial.
w. La tramitació dels expedients, inclosos els sancionadors, en matèries regulades
per la Llei orgànica de seguretat ciutadana.
x. La coordinació i la gestió del dipòsit de detinguts; així com la tramitació de
l’expedient administratiu per reclamar les quanties econòmiques establertes per
la legislació vigent per a la compensació d’aquesta competència delegada.
y. La gestió i el manteniment de les dotacions dels vehicles del parc mòbil de la
Guàrdia Urbana.
z. La vigilància i custòdia dels dipòsits municipals de vehicles; inclosa la gestió dels
contractes i la tramitació dels procediments en relació a l’eliminació dels vehicles
abandonats.
aa. La retirada dels vehicles de la via pública, ja sigui per abandonament o per
infracció de la normativa de circulació.
bb. I en general, la tramitació dels procediments i la gestió de la resta de
competències directament relacionades amb les funcions atribuïdes a la policia
local per la normativa vigent i les de seguretat que hagi de portar a terme el
municipi.
2. UNITAT ESPECIAL DE POLICÍA DE CONVIVÈNCIA
La coordinació, el control i la supervisió sota la dependència directa del/de la
Tinent/a d’Alcaldia responsable d’aquesta Àrea, de la unitat de la Guàrdia Urbana
especialitzada en el compliment de l’Ordenança Municipal del Civisme i la
Convivència.

3. PROTECCIÓ CIVIL
a. La coordinació i la tramitació dels procediments necessaris per a l’exercici de les
competències municipals en matèria de protecció civil.
b. El manteniment i la gestió dels plans de protecció civil de caràcter general i
especial.
c. La col·laboració i la cooperació amb els serveis de protecció civil d’altres
Administracions Públiques.
d. La implantació i la modificació dels servei municipal de protecció civil.
e. La gestió, la col·laboració i la cooperació en matèria de voluntariat de protecció
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civil.
f. La tramitació dels procediments administratius per la infracció de la legislació
específica en matèria de Protecció Civil.
g. La gestió de la Junta Municipal de Protecció Civil.
h. I en general, la tramitació de qualsevol procediment dirigit a l’exercici de les
competències municipals en matèria de protecció civil.
4. CONVIVÈNCIA I CIVISME
a. La coordinació i la tramitació dels procediments administratius per a l’exercici de
l’activitat municipal en matèria de convivència i civisme.
b. La gestió de la unitat d’atenció telefònica d’incidències de convivència i civisme i
la informació ciutadana dels serveis sobre convivència i civisme.
c. El seguiment de les situacions e incidències que en relació a la convivència es
produeixin a la ciutat.
d. L’elaboració i proposta de programes per a la promoció i defensa de polítiques
relacionades amb el civisme i la convivència.
e. La direcció i coordinació dels recursos de convivència i civisme, d’informació i
sensibilització de l’espai públic i els agents cívics i de mediació comunitària.
f. Totes aquelles accions, actuacions i programes dirigits a la millora de la
convivència i el civisme.
g. La tramitació dels procediments administratius per a l’exercici de competències
municipals en matèria de foment de la convivència, el civisme i la integració
social dels estrangers que no es trobin assignades a un altra Àrea.
h. La tramitació dels procediments en relació a l’ampliació i reducció d’horaris dels
establiments oberts al públic en el marc de la normativa legal i reglamentària
vigent.
5. SANCIONS EN MATÈRIA DE CONVIVÈNCIA I CIVISME, ACTIVITATS
INDUSTRIALS, COMERCIALS I D’ESPECTACLES
a. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de l’ordenança
municipal de convivència i civisme.
b. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei dels
espectacles públics i les activitats recreatives.
c. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei sobre
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència.
d. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la normativa sobre
horaris comercials i l’exercici de l’activitat de comerç sempre que la infracció faci
referència a motius relacionats amb l’exercici de l’activitat o les molèsties que
aquesta ocasioni.
e. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei de prevenció i
control ambiental de les activitats.
f. L’exercici de totes les actuacions sancionadores derivades de la legislació
sectorial per manca d’obtenció de la llicència preceptiva, o la comunicació i les
que siguin conseqüència de les molèsties que pugui ocasionar l’exercici de
l’activitat.
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g. La tramitació dels procediments per a la imposició de sancions per ocupació
il·legal de la via pública.
h. I en general, la tramitació dels expedients sancionadors a que donin lloc les
denúncies que es formulin per sorolls, vibracions, fums o altres motius, inclòs el
requeriment d’adopció de les mesures tècniques correctores escaients en el curs
del procediment sancionador, la imposició, si s’escau, de multes o altres
mesures coercitives que es considerin necessàries d’acord amb la normativa
aplicable.
i. Per tal d’exercir les competències sancionadores, l’àrea podrà sol·licitar dels
diferents departaments municipals que portin a terme les inspeccions que
consideri adients per a la comprovació dels fets objecte de denúncia o que es
pugin considerar infracció sancionable.
j. I en general, la tramitació dels procediments sancionadors de competència
municipal que no es trobin assignats expressament a un altra Àrea en el present
decret.

6. CIRCULACIÓ I TRANSPORTS
a. La coordinació, la gestió i la tramitació dels procediments en matèria de trànsit
dins de les vies urbanes municipals i de les travessies en col·laboració amb
altres administracions competents per raó de la titularitat de la via.
b. El desenvolupament d'un Pla Viari Municipal, en col·laboració amb l'àrea d'espai
públic, habitatge, urbanisme i sostenibilitat.
c. La proposta per a la determinació de les zones de reserves d’aparcament,
autoritzacions de les zones d’aturada de transports públics, i zones de reserva
horària d’aparcaments.
d. La tramitació dels procediments per a la concessió de zones de reserves
d’aparcament, el control del compliment de les condicions de l’autorització i la
seva revocació.
e. Les autoritzacions pel tancament provisional de determinades vies urbanes, com
a conseqüència d'actes o espectacles públics, d’ofici o a petició dels particulars.
f. I en general, l’adopció de mesures per a la regulació i ordenació del trànsit i la
proposta a altres àrees de la instal·lació de semàfors i senyalització i qualsevol
altre sistema d’ordenació del trànsit.
g. La tramitació dels procediments per a la coordinació, gestió i resolució en
matèria de transports urbans i interurbans de competència municipal; i en
especial, la formulació e informe dels plans de transport que afectin al terme
municipal, així com, la fixació o la determinació de terminals de transports de
viatgers, mercaderies i paqueteria.
h. En relació amb les empreses concessionàries de transport; la gestió de les
funcions de tutela i inspecció sobre les mateixes, que corresponguin a
l’ajuntament; terminals de transports de passatgers, mercaderies i paqueteria.
i. La proposta per modificar el recorregut dels transports urbans a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, així com l'establiment de noves parades i si s'escau
de l'ampliació de noves línies de transports urbans.
j. La tramitació dels procediments per tal d’executar la competència sancionadora
municipal en matèria de transport de viatgers i mercaderies.
k. La coordinació de plans generals de transport i formulació dels que afectin a la

…/…

40

ciutat: transports urbans de superfície i soterranis.
l. La coordinació amb els organismes d'àmbit superior en relació a l'expedició de
llicències i funcionament dels vehicles de lloguer i taxis de servei públic. La
tramitació de les denúncies per infraccions en matèria de transports i servei de
taxis a l’administració competent.
m. I en general, qualsevol altre procediment de competència municipal en matèria
de circulació i transports.

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

IV.

ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS.

1. GESTIÓ GENERAL DE L’ÀREA
Correspon al/a la Tinent/a d’Alcaldia titular de l’Àrea la coordinació de l’actuació de
les regidories de govern delegades en les matèries de l’Àrea, l’exercici directe de
les matèries no atribuïdes a una regidoria de govern i la coordinació i la gestió dels
programes de voluntariat vinculats a l’Àrea.

2. SERVEIS SOCIALS
a. El disseny de la política municipal en matèria de serveis socials.
b. La realització d’estudis puntuals, sectorials o generals, que s’estimin necessaris
per a l'òptim desenvolupament dels programes i serveis encomanats a l'àrea
amb relació directa amb les competències assumides.
c. La coordinació, iniciativa en la contractació, inspecció i gestió de les concessions
administratives o de qualsevol altre forma de gestió dels serveis públics en
matèria de serveis socials.
d. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les
bases d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
e. La tramitació dels procediments de concessió d’ajuts o auxilis per atendre
necessitats peremptòries que satisfacin necessitats de caràcter social.
f. La gestió de prestacions econòmiques d’urgència social.
g. La gestió de les Àrees bàsiques de serveis socials: atenció a les necessitats més
immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups.

…/…

41

h. Contribuir a la prevenció de problemàtiques socials i a la reinserció i integració
social de les persones amb situació de risc social d’exclusió.
i. La gestió del servei residencial d’estada limitada del centre “Els Alps”.
j. La gestió de menjador social.
k. La gestió del Servei d’Informació,orientació i tramitació de recursos socials
(SIOT).
l. I en general, la gestió centralitzada i suport a la resta de serveis que
desenvolupin l’actuació municipal en matèria de serveis socials.

3. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
a. El disseny de les polítiques vers la infància i l’adolescència de la ciutat
especialment per aquella en risc de desavantatge social.
b. L’elaboració i la gestió dels programes d’atenció a la infància i adolescència.
c. La gestió de l’ Equip d’atenció a la infància i adolescència (EAIA) i de l’Equip de
suport a la infància (centres oberts).
4. DEPENDÈNCIA I DISCAPACITAT
a. L’elaboració i la gestió dels programes d’atenció a les persones amb disminució
física, psíquica i/o sensorial.
b. L’elaboració i la gestió dels programes d’atenció a la dependència.
c. La resposta a necessitats socials i assistencials de les persones que requereixen
ajut per a les activitats de la vida diària.
d. La gestió del servei d’ajuda al domicili (SAD).
e. La gestió del servei de teleassistència
f. La gestió dels equips bàsics d’atenció a la dependència en el marc de les Àrees
bàsiques de serveis socials.
5. LGTBI
a. L’impuls de polítiques contra l’homofobia i la transfòbia.
b. L’impuls i la coordinació d’accions de sensibilització en les matèries de LGTBI,
especialment entre la població escolar, l’adolescència i la joventut.
c. Donar visibilitat als col·lectius en defensa dels drets i llibertats de les persones
LGTBI.
6. CIUTADANIA I INTEGRACIÓ
a. La definició i la gestió de programes dirigits a la integració de les persones
nouvingudes i el seguiment de la seva evolució.
b. La informació i l’assessorament als nouvinguts que s’empadronen a la ciutat
sobre els seus drets i els seus deures fent especial èmfasi en els que afecten a
la convivència i al civisme.
c. La realització d’accions formatives i/o informatives per facilitar la integració de les
persones nouvingudes.
d. La tramitació dels informes exigits de conformitat amb la normativa d’estrangeria
en relació a l’arrelament social, i aquells que la normativa determini, i en
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particular, la signatura dels documents, informes i la resta de tràmits
administratius destinats a la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, en
l’exercici de les competències que en aquesta matèria li atribueix el RD
557/2011, de 20 d’abril, que aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000,
d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
e. La participació en projectes i/o actuacions impulsats per altres departaments
municipals, o fins i tot administracions, on s’hi puguin encabir accions dirigides a
la integració de la nova ciutadania en el municipi.

7. SALUT
a. El disseny de la política de salut pública, conforme a la Llei General de Sanitat i a
les competències assignades a l’ajuntament per la Llei de Bases de Règim
Local, i la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya.
b. La coordinació d'aquells altres aspectes de salut que per decisió política
municipal, s'instrumentin com a prestació de serveis.
c. El control sanitari, la tramitació de les autoritzacions i/o declaracions
responsables sanitàries relatives al subministrament, consum i transport
d’aliments, begudes i altres productes relacionats amb el consum humà i la salut
de les persones, tatuatge, micropigmentació i pírcing.
d. La tramitació dels procediments sancionadors en matèria del consum humà
relacionada amb el subministrament d’aliments, begudes i altres productes.
e. La gestió del risc per a la salut públic i el control de les malalties transmissibles.
f. Les actuacions corresponents al control dels animals domèstics, de companyia,
salvatges urbans, serveis de veterinària; el control de plagues i els riscos
sanitaris en llocs habitats i establiments de pública concurrència.
g. La tramitació dels procediments per a dictar ordres d’execució per motius de
salubritat, inclosa l’execució subsidiària.
h. L’exercici de les competències municipals en matèria de tinença i protecció
d’animals, inclosa la tinença de gossos perillosos.
i. La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la
normativa de tinença d’animals i les d’infracció de la normativa legal sobre
gossos perillosos.
j. El desenvolupament de les polítiques per a la protecció de la salut de la
comunitat,
k. La direcció i la gestió del centre d'assistència i dels programes sobre la
drogodependència.
l. La direcció, la gestió i el control del servei de Laboratori municipal.
m. La tramitació i el seguiment dels convenis relatius als serveis que presta a
tercers el laboratori municipal.
n. I en general, la tramitació dels expedients i els procediments per a l’execució de
les actuacions en matèria de sanitat ambiental, laboratori i salut pública.
8. GENT GRAN
a. El disseny de les polítiques públiques encaminades a la defensa i protecció de la
gent gran.
b. L’elaboració, l’execució i el seguiment de plans i programes per a la gent gran.

…/…

43

c. El desenvolupament de mesures de foment de l’associacionisme i les activitats
de la gent gran.
d. L’execució de les actuacions en relació a l’atenció a la gent gran.
e. L’atorgament de subvencions en relació a les matèries anteriorment assignades,
d’acord amb les determinacions de les bases d’execució del pressupost i
l’ordenança general de subvencions.
f. La gestió dels espais per part de les entitats i associacions de la gent gran.
g. La prestació dels serveis en els casals de gent gran.

9.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

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

10.
EDUCACIÓ
a. La participació en els processos de matriculació dels centres públics i concertats
per mitjà de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
b. La confecció d'estudis sobre l'escolarització en funció del cens de població.
c. La informació, l’estadística i el disseny del mapa escolar.
d. La sol·licitud i la tramitació dels procediments davant els Organismes d'àmbit
superior competents, destinats a la creació de nous centres públics escolars.
e. La participació en la programació general dels ensenyaments, en concret, la
participació en el disseny de l’oferta educativa d’àmbit municipal.
f. La gestió dels serveis de neteja dels centres escolars.
g. La inspecció dels edificis i les instal·lacions dels centres escolars.
h. L’establiment de la política de millores de centres públics escolars.
i. La col·laboració i el suport a les escoles de formació permanent d’adults.
j. La coordinació de les escoles bressol i la gestió de les escoles bressol de
titularitat municipal.
k. L’ordenació i la tramitació de la matriculació de les escoles bressol sufragades
amb fons públics.
l. L’ organització i la gestió de l’escola municipal de música.
m. La coordinació i la gestió de les activitats i procediments relacionats amb el
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Consell Escolar Municipal.
n. La participació en els consells escolars dels centres educatius de titularitat
pública.
o. La coordinació del Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet
p. La coordinació i el seguiment de la política lingüística de l’ajuntament de
L’Hospitalet.
q. El desenvolupament dels programes complementaris dirigits als/a les alumnes
dels centres escolars.
r. La participació en la vigilància i control del compliment de l’escolarització
obligatòria.
s. La col·laboració en una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb
necessitats educatives específiques per garantir la igualtat d’oportunitats i
l’aplicació de programes dirigits a alumnes nouvinguts.
t. La tramitació dels procediments administratius per a la col·laboració amb d’altres
administracions públiques en matèria d’educació i manteniment dels centres de
titularitat pública.
u. La cooperació en la programació dels ensenyaments de formació professional.
v. L’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les
associacions de mares i pares d’alumnes i la dinamització de les activitats
extraescolars i de lleure.
w. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les
bases d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
x. L’organització de jornades, conferències, cursets i seminaris en matèria
d’educació.
y. La tramitació dels procediments per a l’autorització de l’ús temporal dels centres
escolars fora de l’horari lectiu, d’acord amb les determinacions legals vigents.
z. La relació amb l’àmbit universitari pel que fa als processos d’orientació
universitària, informació de l’alumnat de la ciutat, estudis i recerca i col·laboració
interadministrativa.
aa.
I en general, la tramitació de qualsevol procediment per tal de fer efectiva la
resta de competències locals pròpies o compartides en matèria d’educació.

11.
CULTURA
a. La gestió de les competències municipals en matèria de cultura en els seus
diversos àmbits sectorials: el patrimoni històric i cultural, la cultura popular i
tradicional, el foment de la lectura pública, la creació, la formació i la difusió
artística en qualsevol de les seves expressions (arts escèniques, arts visuals,
música, cinema i audiovisuals, etc).
b. La planificació, la coordinació, la gestió i l’execució dels programes i activitats
culturals d’àmbit ciutadà.
c. La promoció i el desenvolupament de festes populars, festivals, manifestacions
firals de caire cultural, etc., així com les activitats culturals, tant en l'àmbit de
creació com en el de la distribució.
d. La coordinació, la gestió i el funcionament dels equipaments culturals municipals
i dels serveis que es presten al: Centre Cultural Tecla Sala, Teatre Joventut,
Auditori Barradas, els centres culturals, la xarxa de biblioteques i altres que en el
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futur es puguin considerar d’àmbit cultural.
e. La coordinació, la gestió i el funcionament dels edificis adscrits al Museu i de les
actuacions derivades de la conservació, recerca i difusió del patrimoni històric:
arquitectònic, moble, immoble i documental.
f. La gestió del patrimoni arquitectònic del municipi.
g. Impulsar projectes adreçats a la formació dels ciutadans i ciutadanes, a potenciar
els creadors locals i a incentivar la demanda de serveis culturals.
h. El foment de l’associacionisme cultural i la cooperació en el desenvolupament de
les seves activitats.
i. L’elaboració, el seguiment i el control de convenis i altres acords amb tercers en
matèria d’activitats, programacions i equipaments culturals.
j. La tramitació dels procediments administratius destinats a la cessió temporal de
l’ús privatiu dels equipaments culturals de titularitat municipal, de conformitat
amb les normes vigents en matèria de patrimoni dels ens locals.
k. Les relacions amb altres administracions, organismes, institucions, entitats,
associacions i empreses per a la promoció de la cultura a la ciutat, i el foment del
patrocini.
l. La tramitació dels procediments d’autorització en matèria de drets de propietat
intel·lectual amb les societats gestores d’aquests drets La tramitació dels
procediments d’autorització en matèria de drets de propietat intel·lectual en
relació a la celebració d’actes culturals i recreatius amb les societats gestores
d’aquests drets.
m. La coordinació de les activitats relacionades amb el temps lliure dels esplais i
agrupaments, així com l’atorgament de subvencions dins dels límits previstos a
les bases d’execució del pressupost i l’ordenança reguladora de les subvencions.
n. La coordinació de les activitats i la gestió amb la Fundació Arranz Bravo, de
conformitat amb el que disposen els seus Estatuts.
o. I, en general, la tramitació de qualsevol procediment per tal de dur a terme les
activitats i competències municipals en matèria de cultura.
12.
ESPORTS
a. L’establiment de les necessitats, règim d'utilització i iniciativa en la determinació
de la forma de gestió de les instal·lacions esportives de propietat municipal.
b. La iniciativa en la tramitació dels procediments de contractació de la gestió de les
instal·lacions esportives propietat municipal mitjançant qualsevol de les formes
de gestió dels serveis públics previstes en la legislació vigent.
c. La tramitació dels procediments administratius dirigits a la promoció de l'esport,
amb especial èmfasi en l’esport de base, l'escolar i el de persones amb
disminució física, psíquica o sensorial.
d. L’organització de competicions.
e. L’atorgament de subvencions i premis en matèria d’esports, dins dels límits
previstos a les bases d’execució del pressupost i l’ordenança reguladora de les
subvencions.
f. La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de la gestió
de convenis amb entitats esportives.
g. La tramitació dels procediments administratius dirigits a la promoció de
l'associacionisme esportiu.
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h. Les relacions amb organismes públics o privats en relació a programes esportius
del municipi, i el foment del patrocini.
i. La tramitació dels procediments administratius destinats a l’atorgament de la
utilització de les instal·lacions esportives municipals, pels usuaris i les entitats.
j. La coordinació i la gestió del Consell Esportiu.
k. El control, el seguiment i la inspecció de les concessions i gestions interessades
sobre instal·lacions esportives de titularitat municipal i l’aplicació dels plecs de
condicions que regulen els corresponents contractes.
l. I en general, la gestió de l’activitat municipal i tramitació dels procediments en
matèria d’esport.
13.
JOVENTUT
a. L’establiment, la gestió i la coordinació de les polítiques públiques en matèria de
joventut.
b. La coordinació i la gestió dels recursos destinats a les polítiques de joventut.
c. L’actuació conjunta amb la resta de les àrees municipals per tal d’establir
polítiques encaminades als joves.
d. La promoció de l’associacionisme juvenil.
e. La relació i la col·laboració amb les entitats i les associacions juvenils.
f. La direcció i la gestió de l’oficina jove d’emancipació.
g. La gestió dels serveis municipals per a joves.
h. La gestió coordinada dels equipaments juvenils: Torre Barrina i Antic Cine
Romero i els previstos en el PAM.
i. La col·laboració en la formació de professionals i altres col·lectius amb especial
interès per la joventut i els seus problemes.
j. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les
bases d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
k. I en general, la tramitació dels procediments administratius per a l’exercici de les
activitats, programes i serveis que en matèria de joventut porti a terme aquest
ajuntament.

V. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
1. GESTIÓ GENERAL DE L’ÀREA
a. La planificació, la direcció i el control, amb criteris d’eficiència, eficàcia i
sostenibilitat, dels serveis, els projectes i les actuacions dirigides a la consecució
dels objectius fixats per l’àrea en matèria d’urbanisme, obres públiques,
activitats, creació i manteniment de les infraestructures urbanes i les zones
verdes municipals, així com la neteja de l’espai públic i l’eliminació de residus.
b. La coordinació amb l’agència de desenvolupament urbà en matèria d’intervenció
urbanística.
c. La planificació, elaboració i presentació de propostes als districtes i als ciutadans
en relació als àmbits de gestió assignats a l’àrea.
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d. La coordinació de la gestió dels mitjans humans i materials assignats a l’àrea.
e. L’atenció al ciutadà en matèries de l’Àrea, presencialment i la gestió del registre
dels documents que es presentin, així com la recopilació de la informació i la
seva actualització.
f. La coordinació de les necessitats i els permisos de cartografia digital o
informatitzada.
g. La tramitació dels informes de responsabilitat patrimonial de l’àrea.
2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
a. L’impuls, la coordinació i la supervisió de l’execució dels programes, projectes i
estudis municipals en relació als aspectes medi ambientals i de protecció de la
natura.
b. Les activitats dirigides a la promoció de la participació ciutadana en relació al
medi.
c. La gestió i la coordinació de programes d’educació i/o campanyes de
conscienciació en temes medi ambientals dirigits a la ciutadania i el foment en
l’educació mediambiental.
d. La coordinació, la gestió i la tramitació de qualsevol procediment administratiu
per a l’execució de programes en matèria de recuperació ambiental, ja sigui
urbana o perifèrica.
e. La tramitació dels procediments necessaris per a la col·laboració amb entitats
públiques i privades directament relacionades amb la defensa i promoció de la
sostenibilitat de les ciutats.
f. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a
les matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les
bases d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
g. La coordinació amb les actuacions del Parc Agrari del Baix Llobregat.
h. I, en general, la tramitació de tots el procediments dirigits a portar a terme les
iniciatives, i/o programes en matèria de foment del medi ambient i sostenibilitat i
la gestió de l’agricultura al municipi.
3. PROJECTES D’OBRES
a. La redacció o la supervisió de la redacció dels projectes i la direcció de
l’execució o la seva supervisió en relació als avantprojectes i els projectes
executius de conservació, remodelació i nova construcció de les obres relatives
a la infraestructura urbana, la urbanització, el clavegueram, l’enllumenat públic i
l’execució de la instal·lació de la xarxa semafòrica; la xarxa de comunicacions de
la ciutat, així com els projectes d’urbanització i de remodelació de l’espai públic.
b. L’elaboració d’estudis, avantprojectes i pressupostos d’obres per a les
connexions de claveguerams i desperfectes a la via pública que se’n derivin.
c. La redacció o supervisió de la redacció dels projectes i la direcció de l’execució o
la seva supervisió, en relació a les obres d’edificació, de reforma parcial o
rehabilitació menor i les obres de manteniment relacionades amb l’obra civil als
edificis municipals.
d. L’elaboració d’estudis, avantprojectes, memòries valorades i projectes d’obres
per a la construcció, manteniment i conservació dels edificis municipals.
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e. Les funcions que la normativa de contractació pública atorga a la Oficina de
supervisió de projectes.
f. I en general, la redacció i/o supervisió i la direcció de l’execució dels projectes de
obres municipals.
4. OBRES I MANTENIMENT DELS EDIFICIS PÚBLICS
a. La coordinació i la direcció en fase de redacció del projecte i en fase d’execució,
de les obres de reforma o remodelació, d’enderrocament, rehabilitació, ampliació
i nova construcció dels edificis municipals.
b. La coordinació i la direcció en fase de redacció del projecte i en la fase
d’execució, de les obres de reforma parcial o rehabilitació menor i de les obres
de manteniment de les instal·lacions dels edificis municipals.
c. La redacció, si s’escau, i la supervisió dels projectes assenyalats a l’apartat
anterior quan el promotor no es l’ajuntament i hagin de revertir a titularitat
municipal.
d. La planificació, la gestió, la supervisió i la coordinació de les obres de
manteniment i conservació dels edificis municipals; així com el control i
seguiment de les obres de manteniment del edificis municipals que portin a
terme les empreses concessionàries.
e. La determinació, per als edificis municipals d’obra nova, dels criteris relacionats
amb la sostenibilitat energètica dels equipaments tant a nivell de estalvi com de
racionalització del seu manteniment.
f. La iniciativa en la contractació, la gestió i el seguiment dels contractes de
l’ajuntament per al manteniment de l’obra civil dels edificis, les seves
instal·lacions i els ascensors dels edificis municipals.
g. El seguiment i el control dels programes de supressió de barreres
arquitectòniques als edificis municipals.
h. I en general, totes aquelles funcions, activitats i serveis que es portin a terme en
el municipi en relació a la construcció i el manteniment dels edificis municipals i
les seves instal·lacions i que no estiguin expressament atribuïdes a una altra
Àrea

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

e.

f.
g.
h.

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

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

11.
SUPORT AL TERRITORI
a. L’activitat de suport comú als serveis de l’àrea i als districtes per a la
comprovació de les incidències que es produeixen en el territori en allò que fa
referència al manteniment de l’espai públic, la neteja de la ciutat, la recollida de
residus i les infraestructures per a la realització d’actes, gestionant amb els
serveis de l’àrea aquesta atenció.
b. La coordinació i gestió dels recursos materials i humans de la brigada municipal i
els serveis d’inspecció, la coordinació de les seves tasques i dels plans
d’ocupació destinats a millorar els recursos del àrea
c. La gestió de les actuacions demandades pels ciutadans en relació a les
incidències en la via pública competència de l’àrea.
d. La supervisió de l’estat de l’espai públic i dels parcs i jardins en relació als
residus, la neteja i el seu mobiliari.
e. La neteja dels grafits, i la supervisió de l’estat del mobiliari urbà, dels plafons de
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lliure publicitat i senyals de trànsit, la retirada de publicitat incontrolada de les
façanes, la col·locació i reparació de les senyals verticals de trànsit, de senyals
informatives i el pintat de la senyalització horitzontal, bancs, papereres i altre
mobiliari urbà.
f. L’activitat del muntatge i desmuntatge de tarimes, tanques i bardisses en actes
públics a la via pública, a col·legis, entitats socials, etc., així com el seu
manteniment i la col·laboració en el trasllat de material en les festes dels barris o
de la ciutat.
g. I en general, totes aquelles funcions i activitats relacionades amb les funcions
anteriors que li siguin atribuïdes.

VI.

AREA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS

1. INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
Li corresponen les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic
financera i pressupostària en la triple accepció de funció interventora, funció de
control financer i funció de control d’eficàcia amb plena independència que li
atribueix l’article 136 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i que es concreta a l’art. 29 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració vigent (BOP 12.01.2012). A títol enunciatiu:
a. L’elaboració d’informes, puntuals o periòdics, que en exercici de les seves
funcions li atribueixi el ple, o la normativa vigent.
b. L’elaboració de circulars i propostes d’instruccions necessàries per a la
realització de les funcions que li corresponen.
c. Les funcions que la legislació sobre contractes de les administracions públiques
atorgui a la intervenció municipal.

2. COMPTABILITAT
a. Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i d’execució del pressupost de
l’entitat.
b. La formació del compte general de l’ajuntament.
c. La formació dels estats integrats i consolidats del comptes que determina la
normativa vigent i el ple municipal.
d. El registre de factures.
e. Recavar dels organismes i les societats mercantils dependents de l’ajuntament,
la presentació dels comptes que s’han d’afegir al compte general, així com la
resta d’informació necessària per tal d’efectuar els processos d’agregació i
consolidació comptable.
f. La coordinació de les funcions o activitats comptables de l’ajuntament i
l’elaboració de les circulars i propostes de les instruccions tècniques oportunes i
la inspecció de la seva aplicació.
g. La resta de les funcions comptables que recull l’art. 204 i següents del RDL
2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
h. La resta de funcions que li assignin la normativa vigent, les bases d’execució del
pressupost o els reglaments municipals.
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3. TRESORERIA MUNICIPAL
Li corresponen les funcions que els arts. 194 i següents del RDL 2/2004, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals li atribueix a la
tresoreria municipal, i que es recullen als arts. 32.5 i 33 del Reglament Orgànic de
Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012). A títol enunciatiu:
a) L’elaboració de la planificació financera,i el pla de disposició de fons de
l’ajuntament, el pressupost de la tresoreria i la gestió dels pagaments de
l’hisenda municipal; així com dels ingressos no atribuïts a l’òrgan de gestió
tributària.
b) La gestió centralitzada de la tresoreria municipal, fons i valors generats, així com
la gestió del registre d’avals de l’ajuntament.
c) La gestió de la Caixa de dipòsits municipal.
d) La proposta del calendari del contribuent.
e) La tramitació dels procediments de reclamació de liquidació d’interessos per
retard en els pagaments.
f) L’elaboració d’informes, puntuals o periòdics, que en exercici de les funcions de
la tresoreria general municipal determini el Ple o la normativa vigent.
g) La gestió i tramitació de les operacions de tresoreria i de les operacions de
crèdit a curt i llarg termini per a la seva aprovació per l’òrgan competent.
h) La tramitació i resolució de les providències de constrenyiment en relació al
cobrament dels ingressos municipals en via executiva.
i) La designació, supervisió i control de les habilitacions de la tresoreria.
j) La confecció de les actes d’arqueig, ordinàries i extraordinàries.
k) L’obertura, liquidació i control dels comptes de l’ajuntament en les diferents
entitats bancàries.
l) La resta de funcions que li assignin la normativa vigent, les bases d’execució del
pressupost o els reglaments municipals.
4. PROGRAMACIÓ I PRESSUPOSTOS
S’adscriu a aquest Àrea, l’Òrgan de Programació i Pressupostos, previst a l’art. 31
del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP de 12.01.2012), i en
conseqüència portarà a terme les funcions que a títol enunciatiu es recullen a
continuació.
a. L'organització i coordinació de les funcions relatives a la preparació i elaboració
dels pressupostos d'aquest Ajuntament, en els termes previstos en els arts. 162
a 169 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990 de 20
d'abril.
b. La confecció del projecte del pressupost general de l’ajuntament, l’elaboració de
circulars e instruccions per a l’elaboració del pressupost de l’ajuntament i la
proposta de les Bases d’execució del pressupost municipal.
c. La incoació i tramitació dels expedients de modificació de crèdit, per tal que
l’òrgan competent efectuï la seva aprovació.
d. La elaboració i tramitació a l’òrgan competent dels plans de sanejament financer
i/o el disseny dels escenaris de consolidació pressupostària, que hagi de portar a
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e.
f.

g.

h.
i.

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

5. GESTIÓ TRIBUTÀRIA
S’adscriu orgànica i funcionalment a aquest Àrea, l’Òrgan de Gestió Tributària,
previst a l’art. 135 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, el qual té atribuïdes les competències recollides a l’art. 32 del Reglament
Orgànic de Govern vigent (BOP de 12.01.2012). Correspon a l’Àrea:
a. La determinació de les directrius generals en matèria de imposició, gestió e
inspecció dels tributs i preus públics locals.
b. La resolució dels expedients per a l’atorgament d’ajuts en matèria de tributs
d’acord amb la normativa vigent.
6. PATRIMONI I ASSEGURANCES
a. La gestió de l’Inventari de Béns i Drets Municipals i de l’Inventari del Patrimoni
Municipal del Sòl i l’Habitatge, així com la tramitació dels procediments
necessaris per al seu manteniment actualitzat.
b. La tramitació dels procediments necessaris per a la gestió de les competències
municipals relatives a l’adquisició, alienació i cessió del béns de domini públic i
patrimonials de l’ajuntament, que no es trobin expressament assignades a un
altre Àrea o que no es derivin de l’exercici de les competències municipals en
matèria urbanística.
c. La tramitació dels procediments necessaris per a la constitució de drets reals i/o
personals en favor de la corporació, llevat de la iniciativa en els procediments
relatius als arrendaments d’immobles que correspondran a les respectives àrees.
d. La tramitació dels procediments administratius per a les autoritzacions de les
utilitzacions temporals del béns de domini públic: llicències d’ocupació temporal,
llevat d’aquelles que per raó de la seva finalitat es troben atribuïdes a d’altres
àrees.
e. La iniciativa en la tramitació dels procediments relatius als contractes de
naturalesa patrimonial o a proposta de les diferents àrees.
f. La gestió de les pòlisses d’assegurances que contracti l’ajuntament.
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g. La gestió de competències i la tramitació dels procediments administratius en
matèria de reclamacions de responsabilitat patrimonial.
h. I en general, la resta de competències i tramitació dels procediments en matèria
de gestió del patrimoni municipal que no estiguin atribuïdes a d’altres àrees.
7. CONTRACTACIÓ
a. La tramitació dels procediments de contractació d’obres, de concessió d’obra
pública, de gestió de serveis públics, de subministrament, de serveis, contractes
administratius especials i contractes privats, així com els contractes sotmesos a
la legislació patrimonial, qualsevol que sigui la seva quantia i la seva execució
legal, a excepció de la iniciativa en la contractació, la proposta d’adjudicació i el
actes relatius a l’execució i modificació dels contractes la proposta dels quals
correspondrà a les respectives Àrees en atenció a les matèries, activitats i
serveis que gestionen segons la divisió que s’efectua per aquest Decret.
b. La tramitació, a proposta de les diferents àrees, dels contractes menors de
despesa d’inversions de conformitat amb el que determinin les bases d’execució
del pressupost.
c. La tramitació centralitzada de les encomanes de gestió a les societats de capital
íntegrament municipal, a proposta de les diferents àrees municipals que
exerceixin la iniciativa.
d. La tramitació dels procediments seguits per a l’aprovació dels projectes i
memòries valorades de les obres locals, llevat de les compreses en els projectes
d’urbanització.
e. La tramitació dels procediments administratius amb la finalitat d’interpretar els
contractes o portar a terme la modificació, revisió de preus, imposició de
penalitats contractuals, resolució de contractes, o qualsevol altra incidència en
l’execució d’aquests.
f. La tramitació dels procediments per a la resolució dels recursos en matèria de
contractació en via administrativa.
g. La tramitació dels procediments per a l’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut
derivats dels contractes de l’ajuntament.
h. La tramitació dels procediments per a la convalidació o conversió d’actuacions
en matèria de contractació, a iniciativa de l’àrea responsable.
i. I en general, les competències en matèria de contractació que corresponguin a
l’ajuntament i no estiguin atribuïdes a d’altres àrees.
8. SERVEIS CENTRALS
a. L'adquisició de materials i subministraments de tota mena per atendre les
necessitats comuns de tots els serveis, centres i dependències de l'organització
municipal de forma centralitzada.
b. La distribució i la verificació dels materials i subministraments inclosos en el
paràgraf anterior, així com l’emmagatzematge, redistribució, destí i/o eliminació
dels materials usats retirats de les dependències municipals.
c. La coordinació dels serveis municipals per a executar les actuacions necessàries
per als trasllats amb la finalitat de l’habilitació l’adequació i modificació dels
espais i dependències municipals.
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d. La iniciativa i la gestió dels contractes relatius als sistemes digitals de tractament
de la documentació i l’adquisició dels vehicles municipals no atribuïts
expressament a d’altre àrea.
e. La iniciativa i gestió de la contractació centralitzada dels subministraments per a
les telecomunicacions i el control dels consums.
f. La iniciativa i control dels subministraments d’aigua, gas i electricitat.
g. La iniciativa, gestió i control dels serveis de senyalització interna, reprografia, així
com la previsió i distribució dels espais físics de les diferents dependències
municipal. L’organització de vitrines i el tauler d’anuncis de la corporació i
l’organització dels serveis de missatgeria i el seu control.
h. La iniciativa i gestió dels contractes dels serveis de neteja d’edificis municipals
excepte el relatiu a la neteja dels centres d’ensenyament.
i. La tramitació dels procediments previstos per als contractes menors de despesa
corrent, a iniciativa de les diferents àrees.
j. La gestió de la prestació dels serveis de vigilància i control d’accés a les
dependències municipals; atenció telefònica i conductors de vehicles oficials; i a
tal efecte dependrà orgànicament d’aquest Àrea, el personal següent:
ordenances de qualsevol dependència municipals, inclosos els ordenances de
centres d’ensenyament, sanitat, serveis socials, cultura...etc., La amb
independència de la seva adscripció funcional a les diferents àrees en les quals
prestin servei.
k. La iniciativa i gestió dels serveis de missatgeria, comunicacions postals i el seu
control.
9. RECURSOS HUMANS
a. La tramitació dels procediments per a l'organització de l'estructura administrativa
del personal i el catàleg dels llocs de treball, en coordinació i col·laboració amb
les diferents àrees de gestió de l’ajuntament.
b. La tramitació i gestió dels expedients relatius a la plantilla de personal, relació de
llocs de treball, selecció, perfeccionament i promoció del personal.
c. La tramitació dels procediments administratius destinats a l’aprovació i
modificació de la l’oferta pública d’ocupació.
d. La tramitació dels procediments relatius a les situacions administratives i
condiciones de treball del personal: horaris, llicències, permisos i vacances.
e. La gestió de les relacions laborals (seccions Sindicals; Comitès de Treballadors);
negociació col·lectiva.
f. La tramitació dels procediments administratius per a la selecció del personal al
servei de l’ajuntament, fins al seu nomenament, contractació, pressa de
possessió i posterior adscripció al corresponent lloc de treball.
g. La tramitació dels procediments relatius a les situacions administratives del
personal, llicències, permisos, vacances, comissions de serveis externes e
internes, permutes..etc.; sempre que no corresponguin a un altra Àrea.
h. La tramitació dels procediments administratius relatius als expedients
disciplinaris del personal al servei de l’ajuntament, llevat d’aquell que
correspongui a d’altres àrees segons el present Decret.
i. L’elaboració dels programes de formació i tramitació dels convenis administratius
que permetin la promoció interna i la modernització de l’estructura municipal.
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j. La tramitació dels procediments administratius per a la materialització i gestió de
les polítiques adreçades a la millora de la prevenció dels riscos laborals i la salut
laboral.
k. La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de convenis
de col·laboració amb universitats i entitats diverses per a la realització de
pràctiques pels estudiants.
l. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de beques a estudiants,
espanyols o estrangers, o dels convenis per a la realització de pràctiques a
l’ajuntament.
m. La gestió pressupostària de les retribucions de la totalitat del personal al servei
de la corporació, la confecció de les nòmines del personal i qualsevol altre
reconeixement de retribucions o drets econòmics a favor del personal de la
corporació.
n. La tramitació de les liquidacions de les retribucions i drets econòmics meritats
pels membres de la corporació en compliment de l’acord de ple que determina
les retribucions, dietes per assistència a sessions i indemnitzacions, incloses les
liquidacions corresponents de la seguretat social.
o. I en general, la tramitació dels procediments i actes administratius en relació amb
les competències municipals en matèria de personal funcionari, laboral, eventual
i directiu que correspongui a aquest ajuntament i que no es trobin assignades a
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme o a l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació.
10.
TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ I SISTEMES
a. La gestió de qualsevol de les actuacions referides al sistema informàtic municipal
i al centre d’informàtica municipal.
b. La coordinació dels processos informàtics per a la seva interrelació amb d’altres
administracions públiques.
c. L’adopció de mesures i la gestió dels procediments dirigits al compliment de la
normativa sobre protecció de les dades de caràcter personal: registre, declaració
de fitxers, arxius, mesures de seguretat,..etc. Així com la gestió de l’exercici dels
drets reconeguts a les persones en matèria de protecció de dades.
d. La coordinació i la gestió en matèria de signatura electrònica: emissió i sol·licitud
de certificats digitals a favor del personal i membres de la Corporació. (Catcert)
e. La implementació dels circuits informàtics administratius.
f. I en general, les actuacions referides a la gestió del sistema informàtic municipal
que no es trobin assignades a una altra Àrea.
11.
POBLACIÓ
a. La gestió integral del Padró Municipal d'Habitants.
b. La coordinació amb l’Oficina del Cens Electoral, en relació amb el Cens Electoral
del municipi.
c. Les notificacions de la designació dels membres de les Meses Electorals, en els
diferents processos electorals.
d. Les actuacions de coordinació amb l’INE per a la gestió del padró municipal
d’habitants i el Cens Electoral.
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e. I en general, la tramitació dels procediments previstos legalment per al
manteniment i revisió del Padró Municipal d'Habitants.
12.
ATENCIÓ AL CIUTADÀ
a. La informació al ciutadà sobre els tràmits i serveis que presta l’ajuntament o
sobre la ciutat mitjançant els canals del que es disposi.
b. La gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
c. La gestió i la coordinació de tots els punts municipals d’atenció i informació al
ciutadà i de tots els sistemes d’informació telefònica municipal.
d. La incoació dels procediments, tràmits i gestions per a les activitats pròpies de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
e. I en general, les actuacions, tràmits i procediments necessaris per tal de dur a
terme les activitats i competències municipals en matèria d’informació i atenció al
ciutadà.
TERCER.- Determinar en relació als DISTRICTES que es concreten en el
Reglament de Participació Ciutadana vigent (BOP 25.02.2013): Districte I (Centre,
Sant Josep i Sanfeliu); Districte II (Collblanc-La Torrassa); Districte III (Santa
Eulàlia-Granvia); Districte IV: (La Florida-Les Planes); Districte V (Pubilla CasesCan Serra); Districte VI (Bellvitge-Gornal), que portaran a terme l’exercici de les
competències següents referides al respectiu àmbit territorial:
a) El seguiment de les accions de les diferents Àrees de Govern o Regidories de
Govern en l’àmbit del districte.
b) L’atenció directa als ciutadans i entitats del districte i el seguiment de les seves
peticions.
c) Facilitar informació i atenció ciutadana en relació a l’activitat municipal, i en
concret la gestió del registre descentralitzat en coordinació i sota la dependència
del registre general municipal.
d) La direcció i gestió dels equipaments adscrits al Districte.
e) La canalització de les demandes veïnals i la seva coordinació amb les
actuacions de les diferents àrees del govern municipal.
f) La canalització de la participació ciutadana en el seu àmbit territorial.
g) La gestió del pressupost municipal que tenen assignat
h) La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a
les entitats del districte: festes d'iniciativa ciutadana i les subvencions puntuals a
entitats culturals, a entitats esportives, a les AMPA i, en general a entitats sense
ànim de lucre.
i) La col·laboració en els actes organitzats en el Districte proporcionant la
infraestructura necessària per a la seva realització.
j) La tramitació de la targeta rosa de transports per a pensionistes i jubilats.
k) La tramitació de les sol·licituds d’ajuts en relació amb l’Impost de Béns
Immobles, de conformitat amb la normativa vigent.
l) Expedició de certificats de convivència i de fe de vida.
m) En general la proposta i seguiment de tots aquells plans que puguin redundar en
una millor qualitat de vida dels ciutadans del districte.
n) La resta d’atribucions que li atorguin els reglaments municipals.
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QUART.- Fer constar que la societat anònima de capital íntegrament municipal "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, S.A." continua adscrita a l’Àrea d’Hisenda
i Serveis Centrals, i desenvolupa les finalitats i funcions que figuren a l’objecte
social dels seus Estatuts, sens perjudici de les modificacions que correspon aprovar
al Ple constituït en Junta General d'acord amb la Llei de Societats de Capital.
CINQUÈ.- Donar compte d'aquest Decret al Ple de l’ajuntament en la propera
sessió que tingui lloc, en compliment de les facultats que li atorga l’art. 123.1.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SISÈ.- Aquest Decret iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura i la
mantindrà mentre no es modifiqui o es revoqui, restant des d’aquesta data sense
efectes el Decret de l’alcaldia 5527/2015, de 15 de juny.
SETÈ.- Notificar aquest Decret als grups polítics municipals, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal, a la Secretaria General del
Ple, a les secretaries dels Districtes i a totes les àrees de l’ajuntament, mitjançant la
publicació en Intranet, als efectes legals oportuns.”
ACORD 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1278/2016
DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL ES MODIFICA L’ACTUAL COMPOSICIÓ DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE ES VA DETERMINAR PEL DECRET DE
L’ALCALDIA 5528/2015 DE 15 DE JUNY.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al
Ple del Decret de l’Alcaldia número 1278/2016 de 24 de febrer, que literalment diu:
“ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el 24 de maig
de 2015, la Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la corporació,
segons l’elecció que va tenir lloc en la sessió constitutiva del 13 de juny de 2015, va
dictar el Decret 5528/2015, de 15 de juny, pel qual es van nomenar els/les
regidors/es membres de la Junta de Govern Local, de conformitat amb el que
disposa l’article 126.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
ATÈS que pel mateix Decret 5528/2015 es va efectuar la delegació de
competències de l’alcaldia en favor de la Junta de Govern Local, de conformitat
amb l’article 124.5 de la mateixa Llei reguladora de bases de règim local.
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VIST que l’article 126.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local
configura la Junta de Govern Local com a l’òrgan de col·laboració de l’alcaldia en la
funció de direcció política al qual li corresponen les funcions executives i
administratives que li atribueix l’article 127 com a competències pròpies i que
determina la competència de l’alcaldia per a nomenar i separar lliurement als
membres de la Junta de Govern Local, sense excedir d’un terç del número legal de
membres del ple, a més de l’alcalde/ssa.
VISTOS els articles 15 i ss. del vigent Reglament Orgànic de Govern i Administració
de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (BOP de 12.01.2012 i modificació
publicada en el BOP de 04.11.213), que regulen la constitució, atribucions i règim
de funcionament de la Junta de Govern Local.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple de 10 de juny de 2015 (LH 21/2015)
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 124.5 i 126 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
HE RESOLT:
PRIMER.- MODIFICAR l’actual composició de la Junta de Govern Local
determinada pel Decret 5528/2015, en el sentit de NOMENAR membres de la Junta
de Govern Local els/les regidors/es que figuren a continuació. La composició de la
Junta de Govern Local, és la següent:
PRESIDENTA:
VOCALS:

L’alcaldessa
Els/Les regidors/es:

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

SEGON.- DECLARAR vigents els apartats segon a vuitè, ambdós inclosos, del
Decret de l’Alcaldia 5528/2015, de 15 de juny.
TERCER .- Notificar aquest decret a l'alcaldia, a la Gerència Municipal, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, a la Secretaria Tècnica de la Junta
de Govern Local, als grups polítics municipals, i a totes les àrees de l'Ajuntament
mitjançant la difusió en la Intranet.
QUART.- Donar compte d’aquest Decret a la Junta de Govern Local i al Ple, en
compliment del que disposa l'article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora
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de les Bases de Règim Local, en la primera sessió d’aquests òrgans que tingui lloc,
pel seu coneixement i als efectes adients.”
ACORD 5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1279/2016
DE 24 DE FEBRER, DE NOU NOMENAMENT DE TINENTS I TINENTES
D’ALCALDIA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 46 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, i l’article 123.1 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple
del Decret de l’Alcaldia número 1279/2016 de 24 de febrer, que literalment diu:
“ATÈS que per Decret de l’Alcaldia 5528/2015, de 15 de juny, es van nomenar als/a
les regidors/es membres de la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article
126.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i que pel
Decret 5529/2015, de 15 de juny, es van nomenar els/les Tinents/es d’alcaldia, amb
motiu de l’inici del mandat 2015-2019.
VIST que l’art. 125.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local determina que correspon a l’alcaldia nomenar entre els Regidors que
formin part de la Junta de Govern Local, els/les Tinents/es d’alcaldia que
substituiran, en les seves funcions, a l’alcaldessa, per ordre del seu nomenament,
pels supòsits de vacant, absència o malaltia.
VISTOS l’art. 14 del vigent Reglament Orgànic de Govern i Administració de
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (BOP de 12.01.2012 i modificació
publicada en el BOP de 04.11.213), que desenvolupa les previsions legals relatives
al nomenament i cessament dels/de les Tinents/es d’alcaldia.
ATÈS que l’alcaldia-presidència, mitjançant decret d’aquesta mateixa data, ha
modificat la composició de la Junta de Govern Local.
VISTA la Providència de l’Alcaldia, de 18 de febrer de 2016 mitjançant la qual
s’insta a la Secretaria General del ple, per tal de que realitzi els actes administratius
necessaris per a la modificació del nomenament dels/de les Tinents/es d’alcaldia.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple de 10 de juny de 2015 (LH 21/2015)
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 125 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
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HE RESOLT:
PRIMER.- REVOCAR el Decret de l’Alcaldia 5529/2015, de 15 de juny, amb efectes
de la data del present Decret.
SEGON.- NOMENAR els/les Tinents/es d’Alcaldia d’aquest Ajuntament entre els/les
regidors/es membres de la Junta de Govern Local, amb el següent ordre de
prelació:
1r.
2on.
3r.
4rt.
5è.
6è
7è.

Tinent d’Alcaldia
Tinent d’Alcaldia
Tinent d’Alcaldia
Tinent d’Alcaldia
Tinent d’Alcaldia
Tinent d’Alcaldia
Tinent d’Alcaldia

FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
JOSE MARÍA GARCÍA MOMPEL
CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN
JOSÉ CASTRO BORRALLO
MANUEL BRINQUIS PÉREZ
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
JAUME GRAELLS I VEGUIN

TERCER.- DETERMINAR que els/les Tinents/es d’Alcaldia exerciran el seu càrrec
en els termes previstos legalment i reglamentària als efectes de substituir a
l’Alcaldessa, per ordre rigorós de nomenament, en els supòsits de vacant, absència
o malaltia. Durant el temps que exerceixin la substitució no podran modificar,
derogar, revocar, ni avocar els Decrets d’organització ni els relatius a les
competències delegades.
QUART.- El present decret, iniciarà la seva vigència en la data de la seva signatura
i produirà efectes jurídics fins que l’alcaldia no el modifiqui, el revoqui o no es
produeixi el nomenament d’un nou alcalde o alcaldessa.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el
Tauler d’anuncis municipal, en compliment del que disposa l’article 46 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i en la seu electrònica de
l’Ajuntament
SISÈ NOTIFICAR aquest acord als/a les interessats/des, a l'Alcaldia, a la Gerència
Municipal, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, i a l Secretaria
Tècnica de la Junta de Govern Local, i donar trasllat a totes les àrees de
l'Ajuntament, mitjançant la difusió en la Intranet, als efectes legals oportuns
SETÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple, en compliment del que disposa
l'article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i en la seu
electrònica de l’Ajuntament i l’art. 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de
les Bases de Règim Local, en la primera sessió que tingui lloc, pel seu
coneixement.”
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ACORD 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1280/2016
DE 24 DE FEBRER, DE NOU NOMENAMENT DELS/LES TINENTS/TES
D’ALCALDIA, TITULARS/ES D’ÀREA, REGIDORS/ES PRESIDENT/ES DE
DISTRICTE, REGIDORS/ES ADJUNT/ES I DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
L’ALCALDIA EN AQUESTS ÒRGANS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l’article 44.4 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l'article 123.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA
compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 1280/2016 de 24 de febrer, que
literalment diu:
“ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el 24 de maig
de 2015, la Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la corporació,
segons elecció que va tenir lloc en la sessió constitutiva del ple del 13 de juny de
2015, va dictar el Decret núm. 5530/2015, de 15 de juny, pel qual es van nomenar
els/les Tinents/es d’alcaldia titulars/es d’àrea, els/les Regidors/es de Govern i els/les
Regidors/es Presidents de Districte.
ATÈS que en data 17 de novembre de 2015, l’alcaldessa va dictar el Decret
8937/2015, de determinació i nomenament de regidories adjuntes.
ATÈS que per Decret de l’alcaldia, de data d’avui, en exercici de les competències
que té atribuïdes l’alcaldia per l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985, s’ha modificat la
divisió de l’administració municipal executiva passant de set a sis les Àrees de
Govern.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i
administració (BOP de 12 de gener de 2012) que estableixen el procediment de
delegació entre òrgans.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, en funcions, de l'Ajuntament de 10
de juny de 2015 (L’H 21/2015).
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.4.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- REVOCAR, el Decret 5530/2015, de 15 de juny, amb efectes de la data
de del present Decret.
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SEGON. - DELEGAR, en el Tinent d’alcaldia Sr. Manuel Brinquis Pérez, les
facultats que consten a continuació en relació a les matèries incloses dins de l’Àrea
de l’Alcaldia-Presidència:
a) Els actes, de tràmit o definitius, per a la incoació, l’impuls i la resolució
dels procediments en matèria de contractació administrativa, gestió
pressupostària i subvencions que corresponguin a l’Àrea de AlcaldiaPresidència, amb excepció d’aquells que comportin l’adopció de les
mesures necessàries i adequades en supòsits d’extraordinària i urgent
necessitat, i aquells que tinguin la condició d’indelegables.
b) La signatura de les propostes d’acord, dictàmens i qualsevol altre acte
de tràmit en la resta de procediments que corresponguin per raó de la
matèria a l’Àrea d’Alcaldia-Presidència.
c) La publicació i execució dels acords dels òrgans executius de
l’ajuntament en matèries atribuïdes a l’Àrea d’Alcaldia Presidència.
d) L’exercici d’accions judicials i administratives en matèria competència de
l’alcaldia, llevat de les que s’hagin d’exercir amb caràcter d’urgència en
les matèries competència del Ple.
e) L’autorització de l’expedició de certificats així com la seva signatura de
manera indistinta amb aquesta l’alcaldia
TERCER.- NOMENAR els/les Tinents/es d’alcaldia titulars de les l’Àrees, en relació
a les quals exerciran les facultats de direcció i coordinació en relació amb les
matèries atribuïdes a cadascuna d’elles al Decret de divisió de l’estructura executiva
de l’administració municipal dictat per aquesta alcaldia en data d’avui, així com la
resta de facultats que li atorguin els reglaments orgànics municipals i sens perjudici
de les Regidories de Govern que s’integrin a les 6 Àrees, de conformitat amb el
següent detall:
 ÀREA DE COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ: Tinent d’alcaldia Sr. Francesc Josep Belver i
Vallès.
 ÀREA DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME: Tinent d’alcaldia Sr.
Jose Maria Garcia Mompel.
 ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS: Tinent d’alcaldia Sr. Cristian
Alcázar Esteban.
 ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT:
Tinent d’alcaldia: Sr. Jose Castro Borrallo.
 ÀREA DE HISENDA I SERVEIS CENTRALS: Tinent d’alcaldia: Sr. Manuel
Brinquis Pérez.
QUART.- NOMENAR el Tinent d’alcaldia Sr. Manuel Brinquis Pérez, com a
Regidor de Govern de Participació, dins de l’Àrea de l’Alcaldia-Presidència, el qual
exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries incloses dins l’apartat
corresponent del Decret de divisió de l’estructura executiva de l’administració
municipal vigent, actuant sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

…/…

67

CINQUÈ.- NOMENAR el Tinent d’alcaldia Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, com a
Regidor de Govern de Serveis Socials, Infància i Adolescència, Dependència i
Discapacitat, LGTBI, Salut i Ciutadania i Integració, dins de l’Àrea de Benestar i
Drets socials, el qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries
incloses dins l’apartat corresponent del Decret de divisió de l’estructura executiva
de l’administració municipal vigent, actuant sota la denominació REGIDORIA DE
GOVERN DE BENESTAR SOCIAL.
SISÈ.- NOMENAR el Tinent d’alcaldia Sr. Jaume Graells Veguin com a Regidor
de Govern d’Educació i Cultura, dins de l’Àrea de Benestar i Drets socials, el qual
exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries incloses dins l’apartat
corresponent del Decret de divisió de l’estructura executiva de l’administració
municipal vigent,
actuant sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN
D’EDUCACIÓ I CULTURA.
SETÈ.- NOMENAR la Regidora Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo com a
Regidora de Govern d’Igualtat i Gent Gran, dins de l’Àrea de Benestar i Drets
socials, la qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries incloses
dins dels apartats corresponent del Decret de divisió de l’estructura executiva de
l’administració municipal vigent, actuant sota la denominació REGIDORIA DE
GOVERN D’IGUALTAT I GENT GRAN.
VUITÈ.- NOMENAR la Regidora Sra. Maria Angeles Sariñena Hidalgo, com a
Regidora de Govern de Comerç, Mercats i Consum, dins de l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la qual exercirà les facultats
de direcció i gestió de les matèries incloses dins dels apartats corresponent del
Decret de divisió de l’estructura executiva de l’administració municipal vigent,
actuant sota la denominació REGIDORIA DE GOVERN DE COMERÇ I DRETS
DELS CONSUMIDORS.
NOVÈ.- NOMENAR la Regidora Sra. Rocío Ramírez Pérez, com a Regidora de
Govern de Turisme i Desenvolupament econòmic, dins de l’Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, la qual exercirà les facultats
de direcció i gestió de les matèries incloses dins dels apartats corresponent del
Decret de divisió de l’estructura executiva de l’administració municipal vigent,
actuant sota la
denominació REGIDORIA DE GOVERN DE TURISME I
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC.
DESÈ.- CONFIRMAR el Decret 8937/2015, de 17 de novembre, de determinació i
nomenament de Regidories Adjuntes, tenint per modificada a tots els efectes la
denominació de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, per la nova
denominació d’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
ONZÈ.- NOMENAR els/les Regidors/es Presidents/es de Districte següents:
Sr. Jaume Graells Veguin
Sr. Cristian Alcázar Esteban

DISTRICTE I - Centre, Sant Josep i Sanfeliu i
DISTRCTE VI -Bellvitge i Gornal.
DISTRICTE II - Collblanc-La Torrassa.
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Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
Sr. José Castro Borrallo

DISTRICTE III -Santa Eulàlia-Granvia.
DISTRICTE IV- Les Planes i La Florida i
DISTRICTE V - Pubilla Casas i Can Serra.

Als/A les Regidors/es Presidents/es dels Districtes els hi correspon l’alta direcció i
gestió dels respectius districtes i les facultats que l’alcaldia delegui en els/les titulars
d’Àrea i Regidors/es de Govern en relació a les matèries assignades als Districtes
en el Decret de divisió de l’estructura executiva, així com les que els hi atorguin els
reglaments orgànics municipals.
DOTZÈ.- DELEGAR en els/les Tinents/es d’Alcaldia i Regidors/es de Govern les
facultats d’aquesta alcaldia, en relació als procediments, activitats i serveis que
s’inclouen en les diferents matèries atribuïdes a les respectives Àrees en el Decret
de divisió de l’estructura executiva, que s’indiquen a continuació:
1. La coordinació i la direcció de l’Àrea o de la Regidoria de Govern, que
tinguin atribuïda.
2. La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans
municipals competents en relació als procediments, activitats i serveis
assignats a la respectiva Àrea o Regidoria de Govern segons el Decret de
divisió de les àrees executives.
3. La facultat de formalitzar contractes, convenis i la resta de documents
necessaris per a l’execució de les resolucions i acords dels òrgans executius
en matèries de l’Àrea, la qual s’exercirà de manera indistinta pel Titular de
l’Àrea, pel Regidor de Govern o per l’Alcaldia.
4. La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les
competències delegades de l’alcaldia que s’anomenaran “Resolucions de
l’Area....” o “Resolucions de la Regidoria de Govern.....” i que s’incorporaran
al “Llibre de Decrets i Resolucions dictades per delegació”.
5. La facultat per a dictar Circulars i Instruccions en els termes establerts en el
Reglament orgànic de govern i administració municipal, sempre que afectin
només a la seva Àrea o Regidoria de Govern assignada i la facultat per a
proposar a l’òrgan competent aquelles que afectin a més d’una Àrea.
6. La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les
resolucions de l’Àrea o de la Regidoria de Govern, per mitjà de signatura
presencial i electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats,
publicacions, anuncis...etc. Si bé aquesta facultat es considera delegada, de
manera indistinta en els titulars de les àrees o regidories de govern i en els
òrgans directius de les àrees respectives, cas que existeixin; sens perjudici
de les facultats atribuïdes a la secretaria tècnica de la junta de govern local i
a la secretaria general del ple.
7. La resolució dels recursos que s’interposin en via administrativa contra actes
dictats en exercici de les facultats delegades de l’alcaldia, a excepció de les
reclamacions econòmic administratives que corresponen al Tribunal
Econòmic Administratiu. Aquesta delegació compren: la resolució dels
recursos de reposició, dels recursos ordinaris, de les reclamacions
administratives prèvies a la via judicial civil o laboral, la revocació dels actes
administratius i la rectificació d’errors materials: de fet i aritmètics.
8. En relació a la revisió d’ofici dels actes nuls i la declaració de lesivitat dels
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actes anul·lables, es delega la incoació i admissió a tràmit dels procediment,
si bé la resolució d’aquells competència d’aquesta alcaldia s’han delegat en
el Junta de Govern Local.
9. Els actes relacionats amb la tramitació dels expedients de contractació
necessaris per a l’execució i gestió dels procediments, activitats o serveis
atribuïts a l l’Àrea o la Regidoria de Govern, facultat que compren la
redacció dels plecs de prescripcions tècniques del contracte, la proposta de
designació del responsable d’aquest i la proposta d’autorització de les
despeses. Així com la incoació dels procediments per a la convalidació o
conversió de les actuacions administratives.
10. La contractació menor dins dels límits que determinin les bases d’execució
del pressupost i l’autorització i disposició de les despeses per aquests
contractes.
11. No obstant el que es determina a l’apartat anterior, correspon a la titular de
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, els actes d’impuls en la tramitació dels
procediments municipals de contractació no atribuïts a la resta de titulars de
l’Àrea o Regidors/es de Govern.
12. Els actes administratius de tràmit en els procediments d’atorgament de les
subvencions a persones físiques i jurídiques, destinats al foment de l’activitat
en matèries pròpies de l’Àrea o la Regidoria de Govern, d’acord amb el que
preveuen les bases generals i particulars de la convocatòria i la proposta a
l’òrgan competent per al seu atorgament.
13. La resolució de l’atorgament i la denegació de les subvencions que per raó
de la quantia s’atribueixin a l’alcaldia segons les bases d’execució del
pressupost municipal vigent en el moment de l’atorgament, facultat que
comprèn la modificació de les condicions de la subvenció atorgada, la seva
revocació, l’acceptació de la justificació, el seu reintegrament total o parcial
en fase de justificació i la renúncia del beneficiari.
14. Els actes administratius necessaris per a la tramitació de les sol·licituds de
subvencions a organismes, institucions, ens públics o privats destinades a
les matèries delegades de l’Àrea o Regidoria de Govern sempre que la
normativa reguladora de la subvenció no exigeixi l’acord d’altre òrgan
municipal. Aquesta facultat compren la resolució per a formalitzar la
sol·licitud i l’acceptació o la proposta d’acceptació a l’òrgan competent per
raó de la quantia, segons les bases d’execució del pressupost o a aquell que
determini la normativa reguladora de la subvenció. Així mateix correspon als
titulars d’Area o Regidors/es de Govern la facultat per a tramitar i resoldre
els procediments de justificació i reintegrament total o parcial de la
subvenció, i si s’escau, i la renúncia a la subvenció, amb els límits de la
quantia establerta a les bases d’execució del pressupostos.
15. En relació als actes administratius necessaris per a la tramitació dels
procediments relatius a la gestió del personal competència d’aquesta
alcaldia es delega als titulars de les àrees: d’Hisenda i Serveis Centrals,
Seguretat
Convivència
i
civisme
i
Coordinació,
Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aquells actes dictats en els
procediments que tinguin atribuïts cadascun d’ells en el decret de divisió de
l’estructura executiva de l’ajuntament.
16. Es deleguen en els diferents titulars de les àrees: d’Hisenda i Serveis
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Centrals, Seguretat Convivència i civisme,
Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació d’acord amb els procediments i les
matèries assignades al decret de divisió de l’estructura executiva, els actes
administratius per a l’exercici de les competències en matèria sancionadora i
disciplinaria del personal. Aquesta delegació, comporta la facultat per exercir
les competències que la normativa sectorial atribueix a l’alcaldia de manera
expressa. La facultat per a incoar l’expedient, d’ofici o per denúncia de
particular i l’obertura prèvia d’expedients d’informació reservada si així es
preveu a la legislació especifica. El nomenament de l’instructor i del
secretari, si s’escau. La resolució dels incidents procedimentals que es
produeixin durant la tramitació. La resolució definitiva de l’expedient
sancionador quan correspongui a l’alcaldia o elevar la proposta de resolució
a l’òrgan competent d’acord amb la legislació sectorial. L’adopció de
mesures cautelars o preventives. La resolució dels recursos administratius
que es derivin del procediment sancionador en els termes previstos a
l’apartat 7 anterior.
17. L’aprovació del compte justificatiu dels manaments a justificar i les bestretes
de caixa fixa efectuades en favor de l’Àrea o la Regidoria de Govern.
18. La incoació de procediments per a l’aprovació d’ordenances i reglaments
municipals en relació a les matèries atorgades a l’Àrea o la Regidoria de
Govern, facultat que compren el nomenament de la comissió redactora de
l’avantprojecte de reglament i la proposta dels acords als òrgans competents
per a la seva tramitació i aprovació.
19. Es delega en el titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals els actes
administratius necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les
operacions de crèdit a curt i llarg termini i la resolució en relació a les
operacions de tresoreria i crèdits a curt termini competència de l’alcaldia.
20. Es delega en el titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals la resolució de
les sol·licituds d’ajuts en matèria tributs municipals.
21. Les delegacions compreses als apartats anteriors comporten, en el seu cas,
la facultat per a l’autorització i disposició de despeses derivades d’aquelles.
22. Els actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels
compromisos de despesa legalment adquirits en relació a les matèries
assignades a les àrees o regidories de govern; pel cas de manca d’atribució
expressa es delega en el titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals.
23. L’exercici de la totalitat de les funcions d’ordenació formal i material dels
pagaments que corresponen a aquesta alcaldia es delega en el titular de
l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals que les exercirà de conformitat amb el
Pla de disposició de fons.
24. Els actes administratius necessaris per a la tramitació dels procediments,
competència expressa i pròpia de l’alcaldia, relatius a l’atorgament de
qualsevol permís, llicència, autorització i els actes administratius dictats en
relació a les comunicacions prèvies i les declaracions responsables, ja
siguin de caràcter patrimonial, d’exercici d’activitats pels particulars,
urbanístiques i la resta d’actes d’autorització que prevegi la normativa
sectorial. La delegació compren la resolució dels recursos administratius en
els termes que es recullen a l’apartat 7 anterior.
25. Es delega en el Titular de l’Àrea de Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
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Sostenibilitat, la resolució dels procediments de declaració de ruïna
imminent i l’adopció de les mesures cautelars per a la seguretat de les
persones i l’edificació.
26. Els actes administratius que s’hagin de dictar per a l’execució material de les
sentències i interlocutòries, un cop disposada la seva execució per l’òrgan
municipal competent.
27. I en general, es deleguen als/a les Tinents/es d’alcaldia titulars d’Àrea i
Regidors de Govern la facultat de dictar els actes administratius de tràmit i/o
propostes d’acord en els procediments que es derivin de les matèries,
activitats i serveis assignades en el Decret de divisió de l’estructura
executiva.
TRETZÈ.- Aquesta resolució iniciarà la seva vigència mateix dia de la seva
signatura, i produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui objecte
de revocació o l’alcaldia exercici la seva facultat d’avocació i sens perjudici de la
seva acceptació pels òrgans delegats.
Els actes administratius que es dictin en virtut del present decret de delegació,
s’entenen dictats per l’alcaldia i hauran de contenir expressament aquesta
circumstància, fent constar el número i data del Decret de delegació així com la
data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats
delegades hauran de ser exercides personalment per l’òrgan delegat que no podrà
delegar-les en tercers.
CATORZÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i en la seu electrònica de
l’ajuntament de conformitat amb l’art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració.
QUINZÈ.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
SETZÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als interessats, a l’alcaldia, a la Gerència i a la
Intervenció general municipal, a la Tresoreria, així com a tots els regidors i
regidores de l’ajuntament i les àrees municipals per mitjà de la publicació en la
intranet als efectes legals oportuns.
ACORD 7.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 1289/2016, DE 2 DE MARÇ, RELATIU AL NOMENAMENT DE
PERSONAL EVENTUAL.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
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L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 1289/2016, de 2 de març, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i 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
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.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:






1 lloc de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
5 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
4 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 2
6 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 3
8 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel
Ple Municipal.
Atès que per decrets de l’Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny, núm.
5535/2015 de 22 de juny, 5543/2015 de 26 de juny, 5552/2015 de 2 de juliol,
6508/2015 de 13 d’agost, 6539/2015 de 25 d’agost, 6552/2015 de 31 d’agost,
6574/2015 de 3 de setembre, 8861/2015 de 11 de novembre i 10416/2015 de 24 de
desembre respectivament, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents
llocs de treball com a personal eventual.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 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 i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
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DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSOR DE NIVELL 2, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,
1.- DAVID GÓMEZ LUQUE
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:




2 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 3
2 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquest decret, a la persona nomenada, a l’Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, a la Gerència
Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans i als grups municipals, als efectes
legals oportuns.”
ACORD 8.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE
L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2
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D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL
PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (1ER. TRIMESTRE 2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement:
L’informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 7 de març de 2016, signat per l’assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d’Hisenda i Recursos Generals, que
posa de manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei
7/1985, pel que fa al límit del personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D’AQUEST
INFORME
L’actual corporació Municipal per acord del ple de data 22 de desembre de 2015 va
aprovar la plantilla del personal eventual que es va publicar al BOPB del 20 de
gener de 2016. La Junta de Govern Local, en la seva sessió 9 de febrer de 2016, va
aprovar el catàleg de llocs de treball del personal eventual, publicat al BOPB de 22
de febrer de 2016 i DOGC núm. 7061, de 18 de febrer de 2016, integrat per 24 llocs
de treball del personal eventual.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions dels
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 1079/2015,
de 27 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l’1 de gener de 2015 és de 252.171
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General el número de regidors que integren
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis,
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al punt 6, que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S’INFORMA:
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual és la següent:
DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

OCUPADES VACANTS SUMA
6

2

8

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal C’s

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ERC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICV-EUiA-Piratas

1

0

1

0

2

2

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/A DE NIVELL
1

3

2

5

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

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL Àrea de Benestar i Drets Socials.
1
Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL
1
Àrea d’Alcaldia

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL
1

0

2

2

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL
2

4

0

4

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL
Àrea de Coordinació, Planificació,
2
Desenvolupament econòmic i

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Àrea d’Alcaldia
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Ocupació
Àrea de Coordinació, Planificació,
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL Desenvolupament econòmic i
2
Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL Àrea de Benestar i Drets Socials.
2
Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL Àrea d’Espai Públic Habitatge
2
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL
3

5

1

6

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL
3
Àrea d’Alcaldia presidència

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL
3
Àrea d’Alcaldia presidència

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL Àrea d’Espai Públic Habitatge
3
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

Àrea de Benestar y Drets Socials.
ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL Regidoria de Govern d’Igualtat i
3
Benestar Social

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL Àrea de Benestar y Drets socials.
3
Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A TECNIC/CA DE NIVELL
3

0

1

1

TOTAL

19

5

24

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en
sessió de 19 de juny de 2015, publicades al BOP de 3/07/2015 i al DOG 6902 de
30/06/2015 per als respectius llocs de treball.
3.- A data d’avui, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un total de 24
places, inferior al nombre de regidors que és de 27.”
El Ple de l’Ajuntament, amb el Dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència:
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ÚNIC: Es dóna per assabentat de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 9.- PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA MUTACIÓ DEL DESTÍ DEL SÒL
SITUAT AL PASSATGE COLOM, DE SISTEMA D’HABITATGES DOTACIONALS
(CLAU 10HJ) A SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (CLAU 7B) D’ÚS
DOCENT I EL TRASLLAT DEL SÒL DESTINAT A SISTEMA D’ESPAIS LLIURES
(CLAU 6B) A LA CANTONADA DELS CARRERS TORNS I VALLPARDA,
QUALIFICADA DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS (CLAU 7B) ALS
BARRIS DE COLLBLANC I DE LA TORRASSA, DISTRICTE II DE
L’HOSPITALET.
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 l’informe emès per la Regidoria de Cultura d’aquest Ajuntament de data 23 de
febrer de 2016, on es demana expressament la tramitació de la modificació del
PGM per tal d’habilitar el solar del Passatge Colom per a la construcció, per part de
la Generalitat de Catalunya, de l’Escola d’Infantil i Primària Ernest Lluch.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han elaborat un projecte de Modificació
Puntual de Pla General Metropolità per a la mutació del destí del sòl situat al
Passatge Colom, de sistema d’habitatges dotacionals (clau 10hj) a sistema
d’equipaments comunitaris (clau 7b) d’ús docent i el trasllat del sòl destinat a
sistema d’espais lliures (clau 6b) a la cantonada dels carrers Torns i Vallparda,
qualificada de sistema d’equipaments comunitaris (clau 7b) als barris de Collblanc i
de la Torrassa, districte II de l’Hospitalet, per a la seva aprovació.
ATÈS que aquesta modificació puntual de PGM té per objecte, en línies generals, la
mutació del destí del sòl situat al passatge Colom que passa d’habitatge dotacional,
(clau 10hj) a sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de
caràcter local, (clau 7b) d’ús docent, concretant els paràmetres d’ús i edificació que
permeti ubicar una escola d’educació infantil.
ATÈS que la present proposta també dóna degut compliment a la prescripció de la
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resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 27 d’octubre
de 2011, dictada en relació al Pla Especial per a la mutació del destí del sòl de
dotació d’habitatges per a joves a equipament comunitari d’ús docent al Sector del
passatge Colom, aprovat provisionalment pel Plenari municipal en sessió de data
26 de juliol de 2011, en el sentit que va resoldre suspendre la tramitació del
planejament alhora que estableix la necessitat de garantir el manteniment tant
quantitatiu com qualitatiu del sòl qualificat de sistemes d’espais lliures en el mateix
àmbit o la seva compensació en algun àmbit proper, prescripció necessària per a la
redacció de la present modificació puntual de PGM, i en conseqüència no procedeix
la tramitació de l’esmentat Pla Especial.
ATÈS que la proposta de modificació puntual de PGM també contempla la
Suspensió d’atorgament de llicències a l’àmbit objecte d’aquesta Modificació
Puntual de PGM.
VISTOS els informes a favor emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 97, 73, 85 i concordants de la Llei 1/2010, de 3 d’agost, del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords municipals d’aprovació inicial i
provisional de la Modificació de PGM correspon al Ple municipal, de conformitat
amb l’article 123.1.d) i 2 de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Jurídic Local, que
expressament assenyala que correspon a aquest òrgan municipal l’aprovació inicial
dels instruments de planejament general, així com l’aprovació que posi fi a la
tramitació municipal dels mateixos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
que prescriu l’article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local, la
Modificació Puntual de Pla General Metropolità per a la mutació del destí del sòl
situat al Passatge Colom, de sistema d’habitatges dotacionals (clau 10hj) a sistema
d’equipaments comunitaris (clau 7b) d’ús docent i el trasllat del sòl destinat a
sistema d’espais lliures (clau 6b) a la cantonada dels carrers Torns i Vallparda,
qualificada de sistema d’equipaments comunitaris (clau 7b) als barris de Collblanc i
de la Torrassa, districte II de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- SUSPENDRE, a tot l’àmbit del planejament, l’atorgament de llicències de
conformitat amb l’article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, si bé, de
conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent sempre que siguin compatibles
amb les determinacions d’aquesta MPPGM.
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TERCER.- SOTMETRE a informació pública els acords precedents mitjançant la
publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual de
Pla General Metropolità per a la mutació del destí del sòl situat al Passatge Colom,
de sistema d’habitatges dotacionals (clau 10hj) a sistema d’equipaments
comunitaris (clau 7b) d’ús docent i el trasllat del sòl destinat a sistema d’espais
lliures (clau 6b) a la cantonada dels carrers Torns i Vallparda, qualificada de
sistema d’equipaments comunitaris (clau 7b) als barris de Collblanc i de la Torrassa,
districte II de l’Hospitalet de Llobregat, aprovada a l’acord primer, pel cas que,
durant el termini d’informació pública no es presentin al·legacions ni informes en
contra. Aleshores, es procedirà a la seva remissió al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els precedents acords als interessats.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 10.- RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT QUE
TENIA CONCEDIDA EL SENYOR B.J.X. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès: Que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26 de
maig de 2000, es va adoptar l’acord d’autoritzar al funcionari d’aquesta Corporació
X.B.J., la compatibilitat per exercir funcions com a assessor immobiliari, en
l’empresa CAREMA.
Atès: Que el senyor X.B.J. ha presentat un sol·licitud en data 25 de febrer de 2016,
número registre d’ entrada 13462, mitjançant la qual sol·licita deixar sense efectes
dita compatibilitat.
Atès: Que l’ article 14 de la Llei 53/1984, de 26 d’ octubre, d’ incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques disposa que la competència per
efectuar les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la Corporació.
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:
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Primer.- DEIXAR sense efecte, l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de maig
de 2000, pel que es va autoritzar, al senyor X.B.J., la compatibilitat per exercir
funcions com a assessor immobiliari, en la empresa CAREMA, a l’haver renunciat el
mateix a la compatibilitat autoritzada.
Segon.- NOTIFICAR l’anterior acord al senyor X.B.J..
ACORD 11.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 5 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2016
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 8/2016, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI I 9/2016 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció 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; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
VIST l’annex d’inversions que forma part de l’expedient incoat per a l’aprovació dels
Pressupostos Generals de l’Ajuntament de L’Hospitalet per a l’exercici 2016, i
l’article 166, apartats 2 a) i 3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Crèdit extraordinari i Baixa per
anul·lació/Crèdit extraordinari d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del
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Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5
de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.8 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2016,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATESOS els informes a favor 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 5 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2016, corresponent als expedients 8/2016 en la
modalitat de Crèdit extraordinari (2.703.426,93 euros) i 9/2016 de Baixa per
Anul·lació/Crèdit extraordinari (265.951,72 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
INICIAL
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
103.965.901,89
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
6.422.823,98
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.492.757,52
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
77.075.742,85
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.913.402,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
3.259.371,76
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00
TOTAL
224.130.000,00
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
81.203.224,00
91.083.340,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00
224.130.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 103.965.901,89
0,00
0,00
6.422.823,98
0,00
0,00 23.492.757,52
2.385.873,63
0,00 79.461.616,48
0,00
0,00
2.913.402,00
0,00
2.703.426,93
2.703.426,93
0,00
0,00
3.259.371,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
2.385.873,63
2.703.426,93 229.219.300,56
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
2.045.188,89
0,00 83.248.412,89
319.684,74
0,00 91.403.024,98
0,00
0,00
3.657.000,00
21.000,00
0,00 15.052.064,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
1.235.344,75
6.479.889,07
0,00
1.468.082,18
7.178.082,18
0,00
0,00
5.014.827,44
0,00
0,00 16.886.000,00
2.385.873,63
2.703.426,93 229.219.300,56

SEGON.- APROVAR la modificació de l’annex d’inversions aprovat juntament amb
el pressupost municipal per a l’exercici 2016, en el sentit d’afegir els projectes
d’inversió que formen part de la documentació adjunta a aquest expedient, donant
un ròssec total xifrat en TRETZE MILIONS CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS
SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (13.057.669,80 euros) en
compliment de l’article 166, apartats 2a) i 3 de RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
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s’aprova el TRLRHL.
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 12.- PER DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIO DE LA
TINENÇA D’ALCALDIA D’HISENDA I SERVEIS CENTRALS NÚMERO
1281/2015, DE 26 DE FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
ATÈS que per Resolució de la Tinent d' Alcalde d’Hisenda i Serveis Centrals
número 1281, de 26 de febrer, es va aprovar la liquidació del pressupost d’aquest
Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2015.
ATÈS que l’ esmentada Resolució es va adoptar en compliment dels articles 191.2 i
191.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i (TRLHL), i en aplicació de l' article
90.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, i dels requeriments i formats
assenyalats en l’apartat 10 de la Tercera Part “Comptes Anuals” i l’apartat 26 de la
Memòria del Pla de comptes annex a la Instrucció del Model Normal de
comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, (ICAL
20013) i els articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
ATÈS que de conformitat amb l' article 212.2 del TRLHL, en relació amb la Regla
47 de la ICAL 2013, la Intervenció General d' aquesta Administració té l' obligació
de formar el Compte General abans del dia 1 de juny, amb els requisits que
preveuen les Regles 44 a 51, ambdues incloses,de la ICAL 2013, i a la qual s'
haurà d' acompanyar les memòries i els estats integrats i consolidats així com la
documentació complementària que es determina a l' article 211 del TRLHL, i Regles
44, 45, 46 i 48, de la ICAL 2013.
ATÈS que aquesta documentació s’elabora per la Intervenció General d'aquesta
Administració i que és comprensiva de la documentació que preveu l'article 209 del
TRLHL, i de les que conté les Regles de la ICAL 2013 esmentades en els paràgrafs
anteriors.
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VISTOS els informes preceptius emesos per la Intervenció General respecte a la
liquidació del pressupost d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici de 2015
(informe 7/2016) i de compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l'avaluació (informe
8/2016) i de les conclusions que dels mateixos es dedueixen.
VIST l' article 193.4 del TRLHL, la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril i el RDL
1463/2007, de 2 de novembre, pel que es refereix a la liquidació del Pressupost de
l' Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. DONAR-SE PER ASSABENTAT del contingut de la Resolució d'aquesta
Tinença d'Alcaldia número 1281/2016, de 26 de febrer, per la que s’aprovava la
liquidació del pressupost d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2015.
SEGON. CONVOCAR a la Comissió Especial de Comptes, a la qual s’ha de
remetre el Compte General d’aquest Ajuntament abans de l’1 de juny per al seu
informe, en aplicació d' allò que disposa l' article 212.2 del TRLHL.
TERCER. A l'esmentat compte general, s' hauran d'acompanyar els estats i
comptes a què es refereix l' article 209 del TRLHL, desenvolupats per les regles 47
a 51 de la ICAL 2013, i s' haurà d' acompanyar de la memòries i els estats integrats
consolidats, continguts a l' article 211 del TRLHL i Regla 48 de la ICAL 2013.
QUART. TRASLLADAR els presents acords, per mitjans telemàtics, a la Presidenta
de la Comissió Especial de Comptes per al seu coneixement i a la Secretaria i
Intervenció General per a la seva complimentació i efectes subsegüents.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

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

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor del 13 al 16 i per assabentat en el 17 i el 18.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor del 13 al 16 i assabentada.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, abstenció del 13 al 16 i assabentat del 17 i 18.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor del 13, 14, 15 i 16, i assabentats del 17 i 18.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor del 13 al 16 i assabentats dels altres dictàmens.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A favor del 13 al 16 y nos damos por enterados del 17 y del 18.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votem a favor del punt 13 al 16 i, com repetim a cada Ple, esperem que fem una
política animalista integral a la ciutat, perquè com veiem a cada Ple, cada mes, les
sancions no ens porten a la situació que nosaltres desitgem, que és que no tinguem
mostres d’incivisme a la ciutat i, per tant, intentarem que treballem tots junts per tal
de proposar mesures que ens ajudin a fer complir aquesta normativa de civisme i
no siguin les sancions que veiem que no tenen el resultat desitjat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ens donem per assabentats del 17 i del 18 volem fer algunes consideracions.
Comentar la gran quantitat d’adjudicacions per procés negociat que es pot
visualitzar com un foment del clientelisme i encara que legal, és poc, molt poc ètic, i
tanca oportunitats. A més, hi ha molts serveis que es podrien assumir com a gestió
directa municipal, com seria per exemple, per posar exemples, el disseny, la
fotografia, premis, i que això podria suposar una creació d’ocupació. També creiem
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que hi ha algunes adjudicacions que no garanteixen el treball digne i demana
preus/hora molt baixos en alguns serveis.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Siento que ahora no esté el Sr. Belver, porque quería hacer un comentario respecto
a lo que ha comentado antes, vamos a ver aquí yo creo que nadie pretende, y
insisto otra vez que el asunto que hemos debatido antes nadie estaba en contra, lo
que hay diferentes criterios y cuando se dice que no nos lo hubieran permitido
porque es zona verde, oiga, el cambio de usos está permitido, cuando hay voluntad
de hacerlo se puede hacer, y de hecho ya ha habido sitios donde se ha hecho el
cambio de usos, por lo tanto, eso no es una escusa, lo que hay que tener voluntad
de priorizar cosas y, oiga, lo que se ha perdido con esto es una línea, pues si lo que
se pretendía es que hubieran dos, ahora sólo hay una, yo creo que hemos salido
perdiendo si hubiéramos ofrecido lo que había que ofrecer. En cualquier caso,
insisto otra vez, que no quede en este Pleno que aquí no hay voluntad de apoyar
firmemente a toda la gente que ha trabajado en eso y de felicitarnos, pero que no
vendamos motos aquí, que se pueden hacer cambios de usos, por lo tanto, no es
absolutamente necesario que nos digan que no puede ser, que no puede ser
porque no lo hubiera permitido la Generalitat, si se hace un cambio de usos ¿vale?
Sigo, en el punto número 13 estamos de acuerdo, en el 14 también, en el 15
también, en el 16 de acuerdo y enterados en el 17 y en el 18.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió, jo li anava a dir alguna cosa Sra. González,
però se m’ha oblidat, ah sí! Si podia aprofundir una mica en el concepte aquest que
ha dit de les adjudicacions, ha deixat com una mena d’insinuació que m’agradaria
que, en fi, s’aclarís, perquè les seves paraules són una mica preocupants.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
No, quan comento que és el procés negociat, és que es convida a segons quines
empreses, no és un tema absolutament lliure, no? I bé, quan jo he estat a la taula
de contractació he defensat la remunicipalització de molts serveis i creiem que no
és la manera de fomentar precisament això. En aquest sentit, hi ha moltes persones
que poden pensar des de fora que, quan és un tema negociat, sí que pot fomentar
el clientelisme, és una visualització, diguem, negativa del que són les adjudicacions
des de l’ajuntament, o sigui, és això, és obrir un altre camí per les licitacions i les
adjudicacions de les contractes.

…/…

86

SRA. ALCALDESSA
Miri, jo, sense entrar en profunditat, perquè no sé exactament al que vostè es
refereix, però també li haig de dir que aquest ajuntament possiblement és dels pocs
ajuntaments de Catalunya que ha estat sotmès a un estudi exhaustiu per part de la
Sindicatura de Comptes, que ha fet una anàlisi exhaustiva de cóm es fa la
contractació en aquest ajuntament, i hem de dir que després d’aquesta anàlisi
exhaustiva al llarg de molts mesos de treball per part dels tècnics de la Sindicatura,
el resultat de l’informe és un resultat que posa en evidència que les coses en
aquest ajuntament es fan d’una manera estrictament legal.
Ho dic, perquè sobre aquestes qüestions hem de tenir cura, és a dir, una cosa és
que no ens agradi cóm marca la Llei que s’ha de procedir per contractar
determinades coses, que a vostè li pot semblar, bé, doncs que és insuficient el
convidar a empreses i que s’hauria de publicar, doncs en d’altres llocs, en això jo ni
entro, ni surto, el que sí que li puc dir és que aquest ajuntament utilitza estrictament
el mínim el procediment negociat i que per la quantitat de serveis que ofereix aquest
ajuntament, la gran majoria dels seus contractes, doncs són publicitats en els
butlletins, en els diaris o tot allò que marca la Llei.
En el tema de la remunicipalització, segurament vostè té la seva forma de veure la
gestió, i entenem que aquí possiblement en alguns temes ens podríem posar
d’acord i en d’altres segurament, doncs no, però m’agradaria que sobretot en els
temes de contractació siguem curosos amb les paraules, perquè aquest és un tema
que, a veure, i no hi dic com Alcaldessa, ho dic en defensa de totes les persones
que treballen en aquest ajuntament, que cada dia se sotmeten a fer tot un seguit de
tramitacions, perquè tot sigui estrictament legal i que tot sigui transparent i que tot
sigui conegut per tots els ciutadans i ciutadanes, i per totes les persones que tinguin
interès en conèixer el sistema de contractació, no tant pel que diem nosaltres, sinó
pel que des de la pròpia Sindicatura, que no fa tants mesos ens va fer aquest
treball, doncs puc dir amb tota la tranquil·litat, que aquest ajuntament compleix amb
un nivell super alt, tot el que marquen les normes.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, torno a llegir, encara que legal, no he qüestionat la legalitat, això d’entrada,
el que sí a nosaltres no ens sembla que sigui el procediment més adient per fer
aquestes licitacions, o sigui, o aquestes contractacions, jo no he qüestionat, he dit
encara que legal, però sí que existeix a la ciutadania i a sectors una visualització
negativa de tot això, perquè pot fomentar el clientelisme, és el que jo he dit, no he
qüestionat la legalitat en cap moment, o sigui, evidentment si hagués estat il·legal
no estaríem parlant aquí al Ple, lògicament, tenim aquesta responsabilitat tots i
totes els que estem aquí.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, a veure, jo simplement, és que vull..., ara li dono la paraula Sr. Brinquis, no vull
polemitzar, simplement dir que les normes no les marca aquest ajuntament, la
contractació ve regulada per una llei i aquesta llei ens diu que, en funció de les
diferents quanties, hi ha un sistema o un altre sistema, segurament si volguéssim
publicar en el butlletí d’Europa, doncs determinades contractacions, segurament els
propis cossos d’aquest ajuntament tècnics, ens dirien que no és la fórmula correcta,
ni adequada. Una altra cosa és que vostè pugui fer arribar propostes, no sé de què
està parlant estrictament, però el que sí que li puc dir és que aquest ajuntament, en
fi, està, no complint, ho té clar i no des de fa un any, ni fa tres anys, ni fa cinc anys,
jo crec que vam ser el primer ajuntament de tot l’Estat que va incorporar a l’oposició
dins la taula de contractació, quan ni tan sols la taula de contractació era obligatòria
i menys hi havia la costums que l’oposició formés part d’aquesta taula. Ho dic,
perquè màxima transparència i mínims sospites de clientelisme, ni de res de tot
això, perquè la contractació en aquest ajuntament, doncs, en fi, sempre ha estat
una contractació que ha passat tots els filtres haguts i per haver-hi en aquest país.
Sí, Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Simplement per remarcar, jo crec que és un fet objectiu
que no s’abusa dels procediments negociats, i sí que és veritat que la Sra.
González en les taules de contractació sempre ens ha posat de manifest l’intentar
millorar el tema de tots els requeriments, evidentment, complint la llei i jo crec que
es fa d’una manera correcta, sempre segurament es pot millorar. Només per acabar
de completar el que ha dit vostè Sra. Alcaldessa, que tots els contractes es fan
complint els convenis col·lectius de cada sector, jo crec que això sempre és un
requeriment i sempre es compleixen. Ja està.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs si no hi ha res més, passaríem ja a l’apartat de mocions.

SRA. SECRETÀRIA
Bé, fer constar que tots els grups s’han pronunciat sobre el punt 17 i 18, que són els
dos punts que inicien la part de control del Ple, que no estaven enunciats, però bé...

SRA. ALCALDESSA
En tot cas, ens hem avançats, anem més despresa del que... molt bé.
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BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL

ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. O. B. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 86/15).
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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; 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; 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. 7270/2015, de 25 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.O.B., amb XXXXXXXXXXXX
DNI 36582544-D
XXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
domicili al carrer Joan
XXIII, núm. 9, 3r 3a de l’Hospitalet, per una infracció molt
greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 9 i 16 d’octubre de 2015,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del 4 de desembre de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
CONSIDERANT que l’esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
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VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 11 de gener
de 2016 la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i 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 11.01.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que
s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.O.B., amb DNI 36582544-D i domicili al carrer Joan
XXIII, núm. 9, 3r 3a 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 infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, al Sr. J.O.B., amb DNI
XX
36582544-D
XXIII, núm. 9, 3r 3a de l’Hospitalet, en aplicació
XXXXXXXXi domicili al carrer Joan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la
llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. JJ.R.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP. SA 103/15 PA.
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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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; 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; 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 del Regidor de Govern de Benestar Social núm.
7856 /2015, de 9 d’octubre, es va incoar el present procediment sancionador contra
el Sr. JJ.R.G., amb XXXXXXXXXXX
DNI 78917138-K i domicili al carrer Riera
Blanca, núm. 88 1r 4a
XXXXXXXXXXXXXXXXX
de
l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels
XXXXXXXXX
animals (concretament, contra la llei 50/1999).
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 26 i 29 d’octubre de 2015,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del 1 de desembre de 2015.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. JJ.R.G., dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. JJ.R.G. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 1.02.2016
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 8.02.2016
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
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previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 1.02.2016i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. JJ.R.G., amb DNI 78917138-K i domicili al carrer
Riera Blanca, núm. 88 1r 4a de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. JJ.R.G., amb DNI 78917138-K i domicili al carrer Riera
Blanca, núm. 88 1r 4a de l’Hospitalet, responsable de la comissió de les infraccions
que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat següent:
a)

Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. JJ.R.G., amb DNI
78917138-K i domicili al carrer Riera Blanca, núm. 88 1r 4a de l’Hospitalet en
aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. O.P.O PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP. SA 146/15 PA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
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Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; 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; 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 del Regidor de Govern de Benestar Social núm.
9648 /2015, de 3 de desembre, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. O.P.O., amb DNI 46489331Y i domicili a l’Av. Amèrica, núm. 103 13è
1a de l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels
animals (concretament, contra la llei 50/1999).
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili del Sr. O.P.O. en data 17 de desembre de 2015, con així consta en la
corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. O.P.O. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. O.P.O., dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció del Animals, ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 1.02.2016
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 08.02.2016
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
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previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 1.02.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. O.P.O., amb DNI 46489331Y i domicili a l’Av.
Amèrica, núm. 103 13è 1a de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com
es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. O.P.O., amb DNI 46489331Y i domicili a l’Av. Amèrica,
núm. 103 13è 1a de l’Hospitalet, responsable de la comissió de les infraccions
que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat següent:
a)

Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. O.P.O., amb DNI
46489331Y i domicili a l’Av. Amèrica, núm. 103 13è 1a de l’Hospitalet en aplicació
de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J. O. B. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 400,EUROS. (EXP. SA 50/15 VR. ).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
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Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; 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; 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. 7898/2015, de 13 d’octubre, es va incoar el
present procediment sancionador; l’esmentada resolució i la proposta adjunta van
ser objecte de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 16 i 18
d’octubre de 2016; raó per la qual van ser notificats mitjançant publicació al BOE del
dia 26 de gener de 2016.
VIST que l’esmentada resolució d’incoació va ser objecte de diversos intents
infructuosos de notificació entre els dies 16 i 18 d’octubre de 2016; raó per la qual
van ser notificats mitjançant publicació al BOE del dia 26 de gener de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini atorgat a tal efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 15.02.2016
la qual s’ajusta a la legalitat vigent.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució de data 15.02.2016 presentada per
la Instructora del procediment en data i en conseqüència declarar provats els fets
que s’hi relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.O.B., amb DNI 36582544-D i domicili al carrer Joan
XXIII, núm. 9, 3r 3a de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
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1. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El
que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei, que es qualifica com
a GREU, i es proposa una sanció inicial de 400,00.- euros (art. 11 de la Llei
10/1999).
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, al Sr. J.O.B., amb DNI
36582544-D i domicili al carrer Joan XXIII, núm. 9, 3r 3a de l’Hospitalet, en aplicació
de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art. 130 de la
llei 30/1992, LRJ-PAC.

TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
16/2/2016 A 14/3/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 881 AL 1813.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 881 de data 16 de febrer al núm. 1813 de data 14 de març de
2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
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ACORD 18.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 7 AL NÚM. 10 DEL 23 DE
FEBRER I DEL 1, 8, I 15 DE MARÇ DE 2016, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 7, 8, 9, i 10 de 23 de febrer i de 1,
8 i 15 de març de 2016, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb la moció número 19 presentada pels grups polítics
municipals d’ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC i CiU; amb la moció número 20
presentada pels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES i la CUP-Poble
Actiu; i amb la moció número 21 presentada pels grups polítics municipals del PP i
CiU, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, obriríem un primer torn per a la presentació de les tres mocions ¿la número
19 qui la presenta? Sr. Nieto.

Essent les 11.22 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció per a la millora del servei d’autobusos al barri de Sanfeliu, abans de
tot agrair a l’Associació de Veïns de Sanfeliu la seva paciència, el seu treball
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quotidià i de benefici pel barri de Sanfeliu, des de fa molts, molts anys, i creiem que
aquesta moció entronca la voluntat que té aquesta Associació de Veïns de treballar
amb el conjunt d’organitzacions de grups municipals, per millorar el seu barri, jo
crec que anem en aquesta línia.
Sobre els atesos, atès que el servei d’autobusos és un servei públic fonamental a la
nostra societat, i en particular, pels habitants de la nostra ciutat.
Atès el compromís de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, per donar un servei de
qualitat i d’atenció a la ciutadania.
Atès que ciutats de l’entorn, especialment Barcelona, està impulsant més línies que
connecten la ciutat de nord a sud, d’est a oest i en trajectes diagonals, ja que
estalvien recorreguts, escurcen temps i milloren, en general, el servei i la freqüència
de pas, incrementant el nombre de passatgers.
Atès que, per la seva ubicació i orografia, el barri de Sanfeliu té una complexa
connectivitat amb els altres barris de la ciutat i punts neuràlgics i de serveis de
l’Hospitalet. Aquesta dificultat és especialment greu per a la gent gran, les persones
amb mobilitat reduïda i tota mena de famílies amb cotxet de nadó, etc.
Atès que el servei de bus que es presta en el barri de Sanfeliu només compta amb
les línies L10 i L85 i que la línia L10 és la única que connecta el barri de Sanfeliu
amb els dos hospitals de referència.
Atès que l’índex de puntualitat de les línies L10 i L85 és d’un 68% i 63%
respectivament i que la freqüència de pas real de la L10 és sensiblement superior
als 20 minuts oficials, de dilluns a divendres, arribant als 30 minuts o més els caps
de setmana, no superant la xifra de 90 expedicions diàries en la Línia 10 i 70 en la
85.
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Hospitalet del 2015 al 2020, ja
mostra algunes d’aquestes mancances.
Atès que la millora del servei de bus ha estat una reivindicació històrica, com deia
abans, dels veïns i veïnes de barri de Sanfeliu i que es va aprovar una moció en
aquest sentit en el Consell de Districte del 22 de setembre de 2014.
Concretarem els acords:
Primer, reclamar amb caràcter d’urgència a l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i
a les administracions que pertoquin, la dotació dels recursos necessaris per a
incrementar sensiblement les actuals expedicions diàries que la freqüència de pas
de les línies 10 i 85 sigui de 15 minuts reals de dilluns a divendres i que no superin
els 20 minuts els caps de setmana.
Segon acord, reclamar amb caràcter d’urgència a l’Autoritat Metropolitana de
Barcelona i a les administracions que pertoquin, l’impuls de la digitalització de les
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marquesines, al conjunt de la ciutat.
Tercer, reclamar a l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i a les administracions que
pertoquin, que es prenguin també les mesures necessàries perquè millori el
funcionament del servei d’autobusos de la línia 16, especialment al seu pas per la
ciutat de L’Hospitalet, actualment que pateix una freqüència per sobre dels 20 min
en dies laborables.
Que s'estudiï, cinquè acord, la possibilitat de crear un bus de barri en la
comunicació nord-sud de la ciutat o en aquells sectors que hagin quedat buits o
zones blanques, en quant a la connectivitat del transport públic.
Sisè, incorporar una nova parada al traçat de la L10 entre les parades “Metro Can
Buxeres” i “Cornellà-Passatge Llunàs”, que doni servei als nous edificis del sector i
faciliti l’accés a l’àmbit del Poliesportiu Municipal de Sanfeliu.
I setè, donar trasllat a l’Autoritat Metropolitana de Barcelona, a l’autoritat del
Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell de
Ciutat, a l’empresa Baixbus i a les associacions de veïns de l’Hospitalet. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Des del grup Canviem l’Hospitalet i la CUP-Poble Actiu presentem la moció de
petició d’indult dels condemnats i condemnades per la concentració del 2011 amb el
lema “Aturem el Parlament”, considerem que es necessària aquesta moció ja que
els fets ocorreguts suposen un atac directe a la democràcia i a la llibertat
d’expressió i de manifestació.
El passat 2014 l’Audiència Nacional va absoldre els acusats i acusades de
participar en la concentració amb el lema “Aturem el Parlament”. Durant aquest
judici no es va poder provar que els que seien a la banqueta eren cap dels
agressors als parlamentaris, fins i tot, en exemples com que un jove que va fer una
pintada, va ser absolt d’aquest delicte i condemnat a dos dies d’arrest per una falta
només de danys a la vestimenta, com la resta que també van ser absolts per
arguments similars. Cap d’ells ni havien escopit, ni havien empès, ni havien obstruït
l’accés als diputats dintre de l’edifici. En conclusió, no hi havia cap prova per
aquestes condemnes tan injustes.
Posteriorment, el Tribunal Suprem va modificar aquesta absolució i va condemnar
als vuit joves, tot reconeixent que no estava provat que participessin en cap
agressió als electes, i només la condemna es donava per la seva presència activa
al lloc dels fets, és a dir, només es condemnava per estar allà. Són condemnes que
vulneren el dret a manifestació, són condemnes que es donen per sortir en una foto
desplegant una pancarta amb llegendes, per corejar lemes, per recriminar les
polítiques de retallades, i aquest són fets que s’estan considerant condemnables,
cosa que nosaltres no podem compartir.
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La sentència que es va dictar sense escoltar o veure la cara als acusats, tot en
contra del Tribunal d’Estrasburg que prohibeix condemnar en segona instància a qui
ha estat absolt anteriorment, sense haver estat escoltat. L’argument per sostenir
aquesta condemna és la intimidació ambiental, un concepte que en l’encaix jurídic
és discutible com a mínim, perquè són fets que de forma aïllada són impunes o
només constitueixen una falta, però esdevenen actes de violència. D’aquesta
manera estem criminalitzant de forma generalitzada a tots els manifestants, atribuint
l’agressió d’un grup a tota la manifestació, i tots els que hi érem allà podríem ser
condemnats pels aquests mateixos actes.
Per això presentar aquesta moció, perquè volem expressar la nostra preocupació
per el biaix ideològic i polític d’aquesta sentència, amb unes penes que són molt
severes i molt desproporcionades i posicionar-nos sempre a favor del dret de
manifestació i d’expressió, com uns drets inalienables recollits tant a l’Estatut
d’Autonomia, com a la Constitució Espanyola i a la carta de Drets Humans.
Essent les 11.27 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Presentem la moció conjunta per fer públic i transparent el seguiment i l’execució de
les mocions aprovades pel Ple de l’ajuntament de l'Hospitalet.
Les nostres mocions serveixen per millorar la ciutat en tots els seus àmbits i moltes
vegades són iniciatives provinents dels mateixos ciutadans. Les mocions també són
una eina clau per a l’oposició ja que sense la possibilitat de presentar mocions, no
podríem fer arribar les nostres propostes al govern de la ciutat. Amb els acords
d’aquesta moció, doncs, volem millorar la transparència del Consistori, així com
reconèixer la feina que realitzen els grups municipals amb la presentació de les
mocions.
Quan parlo de reconeixement, en cap moment busquem l’aprovació de la ciutadania
per la feina feta, sinó que volem que la nostra feina no caigui en l’oblit un cop les
mocions són aprovades per aquest Ple. La moció presenta un mecanisme per
poder seguir el procés mitjançant el qual les nostres mocions passen de ser una
proposta escrita en un paper, a una mesura per millorar el dia a dia dels habitants
de la nostra ciutat.
Quan dic que la moció pot millorar la transparència, també ho podem entendre com
facilitar als ciutadans la participació de la vida política de la ciutat. El fet que
qualsevol ciutadà pugui accedir a tota la informació relativa a una moció, mitjançant
els mecanismes que proposem als acords, serveix tant per donar a conèixer la
nostra activitat, com perquè la població afectada per la moció pugui dir el que pensa
al respecte.
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En definitiva, creiem que amb aquesta moció podem aconseguir abordar diversos
problemes que es generen amb les dinàmiques polítiques dels plens. Alhora,
millorem la transparència, el rendiment de comptes i, més important encara,
facilitem la participació dels hospitalencs i hospitalenques en la política municipal i,
al cap i a la fi, els fem coneixedors de les mesures que aprovem i que els acabaran
afectant.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecte a la moció per a la millora del servei d’autobusos al barri de Sanfeliu, voto
a favor, com no podia ser d’una altra forma.
Respecte a la moció de petició d’indult pels participants de l’”Aturem el Parlament”,
voto a favor de la moció, no tant pel contingut que es vol desprendre de la part
expositiva, sinó directament pel que plantegen els acords. No es pot tolerar que es
condemni a persones, quan no està provada la seva participació, ni en aquest cas,
ni en cap altre.
Un cop dit això, el dret de manifestació i el de lliure expressió són drets que hem de
defensar sempre, però de la mateixa forma també hauríem de defensar el correcte
funcionament de les nostres institucions. La iniciativa pretenia, encara que de forma
pacífica, aturar l’acció del Parlament, jo personalment tampoc crec que el fet
d’aturar una institució democràtica sigui un exemple, els membres del Parlament
també tenen el dret de participació a la institució, i aquest és un dret que també
hauríem de defensar en aquesta democràcia participativa.
De totes formes, i més enllà d’aquest debat que crec que és bastant més profund,
considero que la condemna està encarada des d’una vessant totalment política,
pretén ser exemplificant i castigar a un col·lectiu d’una forma desproporcionada, i
estaria molt bé que des d’aquest Ple es rebutgés públicament la utilització política
del poder judicial.
Respecte a la moció per fer públic el seguiment i execució de les mocions, crec que
hi ha un punt a l’acord que serà bastant difícil de complir pel tema de previsió de
l’execució de les mocions, però bé, en general estic a favor de la moció i votaré a
favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, no em puc estar de comentar, jo crec que vivim en països diferents, jo crec que
la nostra democràcia, la democràcia d’aquest país és una democràcia
representativa, no participativa, és la nostra, com a mínim és la nostra visió de la
percepció de la realitat que tenim nosaltres.
En relació a la moció 19 votarem a favor, votarem a favor de la 19 i votarem a favor
de la 21, en la 20 la presentem conjuntament.
En relació a la 19, entenem que és necessari que cap barri de la ciutat tingui
mancances de connectivitat amb el seu entorn més proper i d’aquesta manera no
es pugui garantir una mobilitat sostenible i accessible per a totes les seves veïnes.
El cas de Sanfeliu és una evidència de les mancances i urgències de la ciutat en
l’àmbit de la mobilitat, derivat bàsicament, al nostre entendre, de la manera com el
Pla de Mobilitat existent identifica problemes de forma aïllada i, per tant, no afronta
amb integritat un model de mobilitat que tracti i actualitzi la intermodalitat actual,
autobusos, renfe, Ferrocarrils, metro amb l’obertura de la L9 actual.
Aquesta mobilitat es troba organitzada de forma caòtica, al nostre entendre, i deixa
molts forats, com és el cas de Sanfeliu, però no és l’únic, perquè la mobilitat s’ha
organitzat a base de pegats i amb un model d’urgència, en comptes d’anar cap un
model integrat amb format de xarxa o teranyina, tal i com ja s’està fent a d’altres
municipis de l’àrea metropolitana. Per tant, creiem que afegit al contingut de la
moció, caldria convocar una taula de treball del transport públic a la ciutat, incloenthi segurament també a les associacions de veïns, però no només, per tal d’avançar
en les necessitats reals de veïns i veïnes, i fer una nova proposta global sobre
mobilitat i transport públic a la ciutat.
En relació a la 21, des del grup municipal CUP-Poble Actiu, ens posicionem, com ja
vam fer amb l’anterior moció presentada i aprovada, presentada pel PP i aprovada
al Ple del passat setembre de 2015, fa 6 mesos, ens posicionem totalment a favor
dels acords que proposa aquesta moció i tornem a repetir l’argumentari que vam
exposar aquell dia. Si el Ple, aquest Ple, ha vist disminuïdes les seves funcions i
atribucions a partir de l’aplicació de la llei de grans ciutats, i ara la gran majoria de
temes importants de ciutat, reconegut per alguns tinents d’alcalde just després de
les eleccions i de la nostra entrada en aquest ajuntament, s’aproven a la Junta de
Govern Local, formada només pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Si els grups
municipals, a més a més, de l’oposició i veïns i veïnes en general, tenen enormes
dificultats constatables, jurídiques, administratives i burocràtiques, per accedir a la
documentació: expedients, resolucions, dictàmens, mocions, acords, etc. I si a
sobre, en relació a les poques atribucions i decisions que encara a dia d’avui, es
poden prendre des d’aquest Ple, no disposem dels mecanismes necessaris i
adients de seguiment del compliment dels acords que prenem. Si no posem a
l’abast de tothom, de manera accessible i clara, tot allò que s’aprova al Ple de
l’ajuntament. ¿Per què serveix realment aquest Ple finalment? A què queda reduït
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aquest òrgan?
En relació a la nostra, en relació a la moció de petició d’indult, en primer lloc per
nosaltres aquest és un tema molt, molt especial, i molt important, sobretot tenint en
compte que quatre de les condemnades són o tenen alguna relació amb la nostra
ciutat, amb la ciutat de l'Hospitalet, dos d’elles hi viuen o han viscut a l'Hospitalet
recentment i durant llargues temporades, una hi treballa actualment a la nostra
ciutat, a l’hospital de Bellvitge i de l’altre, la seva mare és treballadora d’aquesta
casa, treballadora de l’ajuntament. Per això mateix creiem que és força important el
posicionament d’aquesta institució vers aquest cas, un cas de desproporció
absoluta en la condemna.
Ens agradaria llegir, en el temps que puguem, que ens quedi, ens agradaria llegir
algun text de, per exemple, la nota de premsa de creació de l’Assemblea de
Familiars:
Un grup de familiars, de les persones condemnades a 3 anys de presó per haver
participat en la manifestació del Parlament el 15 de juny de 2011, hem decidit crear
l’Assemblea de Familiars per la Llibertat de les persones encausades del
Parlament. Com a assemblea volem manifestar la nostra sorpresa i rebuig a una
sentència que posa en perill un dret tan fonamental com és la llibertat d’expressió.
El 15 de juny de 2011 els nostres familiars van assistir, com moltes altres persones,
a una concentració per manifestar el seu desacord amb la política de les brutals
retallades socials que aquell dia anava a aprovar el Parlament. Van fer sentir la
seva veu, pacíficament, sense agredir ningú com ha reconegut la mateixa
sentència, i per això, només per això, pel simple fet de manifestar-se, el Tribunal
Suprem ha anul·lat l’absolució de l’Audiència Nacional i els ha condemnat, aplicant
de manera excepcional la llei amb una sentència clarament política. Entenem que
aquesta resolució judicial causa un greu precedent perquè criminalitza el dret a
participar en un acte legítimament democràtic, com és una manifestació. Ja no ens
podrem manifestar sense el risc d’anar a presó? Preguntaven.
Per això, des de l’Assemblea animem a la població a sumar-se a totes les
mobilitzacions que es convoquin en el futur, per posar fre a la politització que estan
vivint les instàncies judicials, i per exigir la llibertat dels nostres familiars. Estem
orgulloses dels nostres filles i fills, de la seva voluntat de millorar el món en el que
vivim i no deixarem que entrin a la presó. Avui són els nostres familiars, demà
poden ser els vostres!
Simplement per acabar, l’últim text que van publicar a l’Assamblea de Suport
d’aquestes condemnades deia:
Seguim als carrers, seguim lluitant!
Avui l’Audiència Nacional ha suspès temporalment l’ordre d’empresonament de les
companyes condemnades, a l’espera de la resolució de la petició d’indult. Avui
l’Audiència Nacional ha decidit que les nostres 8 companyes, que finalment van ser
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condemnades per l’acció “Aturem el Parlament” del 15 de juny de 2011, esperin la
resolució de la petició d’indult fora de la presó. Això significa que s’inicia una nova
fase en tot aquest procés repressiu que estem vivint tant les condemnades com les
persones que, d’una manera o altra, conformem el seu grup de suport des de
l’assemblea, o des de la infinitat d’actes i mostres de solidaritat que s’han produït i
es segueixen produint arreu.
Els temps es tornen a estirar i, tot i l’alleujament momentani que ens provoca
aquesta decisió, el nostre agraïment es dirigeix cap a totes aquelles persones que
ens han acompanyat i ens continuen acompanyant durant tot aquest periple, i el
nostre pensament cap a totes aquelles que es troben preses, sigui de forma
preventiva o amb sentencia ferma. Restem encara en mans d’aquells que ens volen
dominar i callar, i en els propers mesos continuarem immerses en el laberint
burocràtic i jurídic a què ens van abocar aquells que desnonen i desallotgen,
aquells que retallen i empresonen, legislen i condemnen.
Una vegada més ens volien aïllades i amb por, una vegada més ens van trobar
unides i amb el cap ben alt. Una vegada més hem teixit estratègies conjuntes i la
por als poderosos no ens ha separat, sinó que ens ha fet més fortes i fermes. Tot i
la bona notícia d’avui, volem transmetre el nostre suport a l’A., empresonat des de
fa nou mesos, ahir es va complir el novè mes d’empresonament, que va ser
detingut ahir a Madrid, deien en aquell moment, rodejat per centenars de persones
solidàries i desobedients. La seva condemna de 4 anys de presó és una més dins
del cicle repressiu cap a la lluita social que estem vivint i que s’accentua amb la
propera entrada en vigor, en aquell moment, de la llei de Seguretat Ciutadana i la
reforma del Codi Penal.
La solidaritat i la resistència col·lectiva davant aquestes agressions seran la nostra
millor arma, i per ella apostem.
Seguim lluitant, seguim als carrers!
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció del barri de Sanfeliu dels autobusos, bé, recordar una mica que
el barri de Sanfeliu és el més petit de l'Hospitalet i que, a més a més, té una
orografia especial, i possiblement és el que menys millor té atès el servei públic, en
aquest cas, d’autobusos. Amb aquesta moció conjunta que presentem l’únic que
estem demanant, doncs és la millora de pas d’aquestes línies, que realment tinguin
la funció que han de tenir i alhora també invocar una mica que segurament la ciutat
de l'Hospitalet, més enllà d’aquestes millores que demanem pel barri de Sanfeliu i
atès l’entrada en funcionament de la línia 9 del metro, segurament necessita una
reformulació, un estudi a fons, de si el transport públic en aquests moments és el
més òptim o segurament es poden millorar les línies d’autobusos o el que sigui
convenient a la ciutat de l'Hospitalet.
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Quant a la moció número 20, la petició d’indult, la sentència dictada per l’Audiència
Nacional va absoldre les dinou persones acusades d’haver participat en el setge al
Parlament el 15 de juny de 2011, sentència que va ser recorreguda per la fiscalia, el
Parlament i la Generalitat de Catalunya. Llavors, es va entendre així, ja que era
necessari defensar la dignitat de la cambra, i perquè no es repetissin uns fets com
els que es van produir.
La realitat dels fets ocorreguts va ser la clara voluntat d’aquestes persones
d’impedir que els membres del Parlament poguessin anar a votar els pressupostos,
perquè els consideraven antisocials.
El Tribunal Suprem va dictar sentència amb la què condemnava vuit persones
d’aquelles dinou a tres anys de presó. Aquest tribunal, a diferència de l’Audiència
Nacional, va considerar que paralitzar la tasca d’un òrgan legislatiu suposa afectar
no només el dret fonamental de participació dels representants polítics, sinó atacar
els valors superiors de l’ordre democràtic.
Després de la sentència, els vuit condemnats van sol·licitar un indult i es va
suspendre la condemna fins a la resolució per part del govern de l’estat, que és el
competent per aprovar l’esmentat indult o desestimar-lo. A partir de llavors, ni el
Parlament de Catalunya ni el govern de la Generalitat s’han oposat en cap moment
a la petició d’indult.
Tot i això, el Tribunal Suprem, el desembre de 2015, va emetre un informe contrari
a aquest indult sol·licitat per les persones condemnades a presó pel setge al
Parlament, en considerar que van afectar l’exercici pacífic de les funcions
legislatives dels parlamentaris, legítims representants del poble català, i que va ser
un atac a un pilar de l’estructura democràtica que va vulnerar valors essencials de
la Constitució.
Per tots aquest motius i donada la controvèrsia entre les diferents sentències dels
tribunals, considerem abstenir-nos en aquesta votació.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció 19, nosaltres som impulsors d’aquesta moció, que és una demanda
veïnal, de l’Associació de Veïns de Sanfeliu, amb la qual compartim completament
l’exposició que s’ha fet per la persona que ha presentat aquesta proposta de moció
conjunta. El barri de Sanfeliu pateix un dèficit de connectivitat amb d’altres barris de
la ciutat, les dues línies de bus, L10 i L85, que uneixen el barri de Sanfeliu amb
d’altres barris de la ciutat, doncs pateixen un índex d’impuntualitat molt alt i, per
tant, el que demanem en aquesta moció conjunta és que s’augmenti la freqüència
de pas, per reduir el temps d’espera que pateixen els usuaris del barri de Sanfeliu
en aquestes dues línies d’autobusos.
Respecte a la petició d’indult dels condemnats pels fets del Parlament, nosaltres
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votarem a favor d’aquesta moció, bàsicament perquè les persones condemnades
no han participat en cap moment amb el que serien actes violents i, per tant, ens
sumem a aquest tipus de moció. També volem manifestar que nosaltres estem a
favor de la llibertat d’expressió, a favor del dret a manifestació, però aquest dret
també ha de ser compatible amb el bon funcionament de les institucions que han
estat escollides també pels ciutadans. I podem compartir també, la necessitat que
aquestes institucions passin a ser més participatives, en lloc de ser representatives.
I sobre la moció sobre el tema que es presentava sobre el seguiment de les
mocions, també votarem a favor, crec que, tal i com manifestaven altres grups, la
Llei de grans ciutats, doncs és una problemàtica que no dóna contingut a aquest
Ple, que si no fos per les mocions que presentem els grups polítics hi hauria Plens
que durarien possiblement dos o tres minuts i, per tant, veient també que la
ciutadania, quan segueix els Plens, moltes vegades es queixa que no hi ha temes
de ciutat que es discuteixin als Plens, sinó que es discuteixen en d’altres àmbits,
per tant, jo crec que hem de fer una reflexió sobre aquest tipus de la Llei de grans
ciutats, perquè els ciutadans i les ciutadanes moltes vegades ens expressen que
únicament discutim de mocions i no acaben passant pels Plens coses importants
que es discuteixen en d’altres àmbits, com és a la Junta de Govern on s’aproven.
I, en aquest sentit, nosaltres, a veure, també manifestar que totes aquelles
propostes que vagin en la direcció de millorar la transparència i de millorar la
participació ciutadana, doncs estarem d’acord, i crec que aquesta moció, doncs va
en aquesta línia.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la moción 19, nosotros también somos firmantes de la misma, nosotros
entendemos la lucha que viene llevando a cabo la Asociación de Vecinos, para
intentar mejorar en este caso puntual, la conexión del barrio de Sanfeliu con el resto
de la ciudad, especialmente, pues en el tramo hacia el hospital de Bellvitge. Es una
reivindicación que no es nueva, sino que lleva bastantes años intentando solucionar
este problema, entendemos que la unión de diferentes fuerzas políticas en este
Pleno, pues puede aunar todavía más fuerzas para intentar que el Área
Metropolitana, pues en este caso, pues se ponga las pilas y solucione por fin ya un
problema que es casi histórico, por tanto, bueno, nada más que decir en el sentido
de que somos bajo firmantes de la moción.
Respecto a la moción 21, también somos firmantes, como se ha dicho ya en Pleno,
pues nosotros al principio de esta legislatura ya presentamos una moción en este
sentido, volvemos a insistir sobre el mismo tema, nosotros creemos que todo
aquello que sea beneficiar a la transparencia por parte de los que estamos aquí
sentados y en beneficio de la ciudadanía, es positivo y, por tanto, daremos apoyo y,
evidentemente, pues esa transparencia también conlleva estar informados en todo
momento del grado de ejecución de las mociones que se aprueban en este Pleno,
porque si no al final no tiene mucho sentido presentar mociones si no se ejecutan o
si bien la gente no se informa bien de lo que se está haciendo y lo que no.
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Respecto a la moción 20, sobre el indulto de “Aturem el Parlament”, nosotros
votaremos en contra, podemos entender la indignación de la gente, pero hay una
condena y, evidentemente, no es como dice la moción, bajo nuestro punto de vista,
por agitar los brazos, levantar los brazos o gritar consignas en contra de los
recortes. Todos recordamos imágenes del personal laboral entrando a gritos en su
lugar de trabajo, todos recordamos imágenes de diputados siendo acosados,
señalados con pintura, acosados, desorientados, zarandeados, incluso en el intento
de quitarle un perro guía a la persona, a un diputado invidente de Convergència
Democràtica de Catalunya, Congergència i Unió, perdón, en ese momento, y de
diferentes diputados, bueno, pues que sufrieron directamente un escrache en la
misma cara.
El cerco al Parlament es una acción, para nosotros, política muy discutible, ya
simplemente el lema de “Aturem el Parlament” para nosotros ya es bastante
significativo, impedir la celebración de un Pleno para nosotros es una acción
antidemocrática, pero en cualquier caso, haríamos un flaco favor si al sistema
judicial, pues nosotros desde aquí o desde cualquier otro punto de vista o desde
cualquier ámbito, nosotros podemos decir lo que nos gusta, evidentemente
podemos decir si nos gusta o no nos gusta, pero nosotros lo que creemos es que
hay que acatar la sentencia. Esta condena se ha llegado a decir incluso que el
Tribunal Supremo ha cedido a las presiones de la Generalitat de Catalunya y bajo
nuestro punto de vista no creemos que precisamente la Generalitat pueda influir en
el Tribunal Supremo en este caso y que mucho menos el Tribunal Supremo se
pueda dejar influir.
Por otra parte, tampoco consideramos, bueno, del todo apropiado, que haya
personas, pues que ahora, pues intenten decir que esas personas estaban allí, o
sea, no malinterpreten mis palabras a la hora de decir que era, bueno, una crítica,
una denuncia, a una situación que se estaba viviendo a nivel social, pero tampoco
entendemos que era una crítica, ni un asentamiento hippy, en el que se le iba
tirando flores a la gente cuando entraba en el Parlament, por tanto, nosotros
creemos que hubieron agresiones verbales, que, como he dicho antes, pues
hubieron situaciones en las que incluso una persona invidente, pues se le intentó
quitar el perro guía y, por tanto, nosotros no compartimos, ni de lejos, los actos que
se produjeron allí, podemos estar más o menos de acuerdo con la sentencia, pero
nuestro posicionamiento es acatarla.
Tampoco compartimos las afirmaciones que se hacen en la moción, como el Sr.
Ernest Maragall que dice que la sentencia es un ataque a la democracia, nosotros
entendemos que el ataque a la democracia es precisamente el no dejar, el no
permitir que se celebre el desarrollo ordinario de un Pleno, en este caso era de
presupuestos. Por tanto, nosotros votaremos en contra, porque consideramos, pues
eso, que haríamos un flaco favor y un intento de politización, y entendemos que la
justicia tiene sus mecanismos ordinarios para recurrir o no la sentencia, por parte
de las personas implicadas. Gracias.
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Essent les 11.51 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres votarem a favor de la número 21, és un tema que ja està reiterat en
aquest Ple, crec que a cada Ple es parla de l’execució de les mocions, del seu
compliment, de la transparència, de la informació a la ciutadania, sempre estarem
d’acord en propostes com aquesta en la qual s’”ahonda” més en la transparència i
en la informació a tots els ciutadans i s’ha de garantir, des de la institució, sempre el
compliment de les mocions, perquè les mocions expressen la voluntat política del
conjunt dels ciutadans a través dels seus representants, i per això, per ètica i per
responsabilitat democràtica s'han de complir.
Per això nosaltres sobretot necessitem i fomentem la màxima transparència a l’hora
que qualsevol ciutadà de la nostra ciutat pugui saber en quin punt es troben
aquestes mocions, quins han sigut els posicionaments dels grups polítics de
l’ajuntament i també, doncs la seva execució en quin punt estan, si s’han començat
a executar, en quin punt ens trobarem, si tenim el pressupost també aprovat per tal
de portar a terme aquestes mesures.
Creiem que és igual d’important tant l’actuació, com la informació, de vegades en
aquest Ple se’ns comenta als grups de l’oposició que estem demanant coses que ja
s’estan fent, doncs ni tan sols els grups de l’oposició sabem que s’està fent, crec
que hi ha un problema greu de comunicació, per això hem de treballar per tal que
no es donin aquestes situacions i que tothom tinguem la màxima informació a l’hora
de saber què està passant al nostre ajuntament.
I bé, per respondre les altres suposo que hauré d’esperar al següent torn, no?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, nosotros en la 19 y en la 21, yo creo que se han esgrimido ya argumentos
suficientes para votar a favor, o sea, no abundaremos más, yo creo que los
anteriores compañeros que me han precedido en el uso de la palabra lo han
explicado muy bien y estoy absolutamente de acuerdo, por lo tanto, para no perder
mucho tiempo, como estoy de acuerdo y podría aportar poca cosa más, en cuanto a
lo que positivo de estas mociones, los propios compañeros han dado argumentos
suficientes.
En cuanto a la 20, vamos a ver, aquí a veces en este tipo de mociones lo primero
que hay que tener en cuenta es que aquí no se trata de…, esto es un indulto lo que
se está pidiendo, por lo tanto, quiero decir que si es un indulto no tiene nada que
ver con que se respete o no la sentencia, se está respetando, por lo tanto, es
diferente el asunto, de hecho se está respetando en el momento que alguien dice,
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oiga, yo quiero un indulto, está acatando la sentencia en sí, por lo tanto, si se está
pidiendo un indulto es obvio que eso es así.
Pero uno aquí a veces tiene el corazón repartido, porque aquí concurren muchas
cosas, cuando uno tiene que pronunciarse en estos temas, porque es complicado el
asunto, hay quienes en aras de la libertad, de la libertad de expresión, trasgreden
muchas veces la ley y van más allá de lo que puede permitir la propia ley, es decir,
garantizar la libertad y el libre ejercicio de la gente que ha sido elegida
democráticamente, yo creo que es algo que es abundar en la profundidad de la
democracia. A un servidor público, a una persona que ha sido elegida
democráticamente no se le puede silenciar de mala manera su voz, porque para
eso está, para expresar la voz que es el sentimiento del conjunto de la sociedad,
unos de una manera y otros de otra, unos con unas ideas y otras.
A mí eso me parece mal, y ya el propio eslogan me parece mal, “Aturem el
Parlament”, por qué vamos a parar el Parlamento, si el Parlamento, si alguien
quiere pararlo, tiene que ser en las urnas, para poner otro Parlamento, el que les
guste más o menos. Pero una vez que las urnas se han pronunciado, creo que hay
que ser absolutamente respetuoso con la democracia que emana del pueblo. Ahí es
donde yo estaría en desacuerdo con este tipo de movilizaciones, que si bien
pueden tener hasta mucha razón en cuanto a lo que puedan reivindicar, no es la
forma, hay otros conductos, hay otros medios que son legítimos y que se pueden
utilizar.
Por lo tanto, yo ahí es donde veo que a veces se confunden las cosas, y para dejar
las cosas bien claritas creo también que, por otra parte, los que ponen esta moción
tiene una parte de razón. Yo creo que esto…, por eso Ciudadanos, y perdonadme,
lo tengo que decir, quiere que haya separación de la justicia, que los jueces sean
elegidos por ellos mismos, que no sean los políticos los que pongan a los jueces,
porque según en qué instancia, cuando se llegan a instancias más altas, pues ahí
nos da la sensación, creemos, que hay intervención a veces política. Entonces, ahí
es donde no estamos de acuerdo, porque se pueden producir temas como este,
donde unos digan que no y otros digan que sí, la propia justicia no está de acuerdo,
y ahí creemos que tienen mucha parte de razón los que están pidiendo que de
alguna manera se haga el indulto.
Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, pero por esto que les digo, no porque
estemos de acuerdo en la forma de hacer presión a los…, en estos momentos, ni
con los escraches, ni hacer presión a los servidores públicos elegidos
democráticamente. Sí es verdad que hay que hacer la presión, pero hay otras
formas, no diciendo vamos a parar el Parlamento, vamos a insultar, vamos a hacer
cosas que yo creo que están fuera de lo que es el contexto de la democracia, de la
pura democracia. Por tanto, lo reitero, nosotros creemos que esta es una sentencia
que tiene algo de política y por eso estamos de acuerdo en que estos chicos…,
además creemos que es desproporcionada, tampoco se puede hincar, por decirlo
de alguna forma más de la calle, el diente tanto en gente que protesta, metiéndoles
tres años, me parece exagerado y me parece desproporcionado.
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Dicho esto, por justificar, atendiendo a lo que he dicho en principio de la exposición,
vamos a votar a favor, pero que quede claro que no estamos de acuerdo en esos
métodos para parar la democracia, y que quede claro que se ha de respetar la
soberanía popular que se expresa en las cámaras, en los Parlamentos, en los
Plenos, y sobre todo los representantes de esa soberanía popular, una vez
depositada en las urnas, son los diputados, los concejales y las personas que se
han elegido libremente en sufragio universal. Nuestro voto, lo reitero otra vez, será
a favor, por lo que he dicho.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Per part del grup socialista contestaré jo al posicionament de la 19, respecte al
transport públic al barri de Sanfeliu. Estem d’acord, estem d’acord, s’ha demanat en
reiterades ocasions a l’Àrea Metropolitana i aquesta vegada continuarem fent-ho.
Respecte d’algunes qüestions que surten de les línies 14 i 12 que parlaven en la
seva moció, són bastant competitives, evidentment la 16 s’haurà de millorar també,
perquè té unes freqüències una mica altes. Respecte als autobusos de barri, crec
que n’hi hauria discussió, perquè estan configurades les línies H1 i H2 com
veritables autobusos de barri, si les tallem, segurament perdrem utilitat i freqüència,
una altre cosa és que tinguin més unitats.
Des de fa set anys hi ha una millora constant del transport a la ciutat, els usuaris
així ho perceben i d’una manera incremental l’estan utilitzant. Però s’ha de dir
també, quan parlem de transport hem de parlar de contracte-programa, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona ha estat l’única entitat, que jo conegui en aquest
moment, que ha baixat els preus de transport, els ha baixat, per tant, hem de ser
conscients que tampoc en una baixada generalitzada de tarifes, a vegades es
poden donar tants serveis. Jo crec que els hem de demanar, però hem de ser
conscients de l’esforç que des de l’Àrea Metropolitana s’ha fet.
I, per altra banda, insisteixo, parlen de contracte-programa, parlem de contracteprograma de l’Estat, perquè el transport és deficitari, vostès ho saben, per tant, s’ha
d’anar amb cura amb aquest tipus de qüestions, tot i que en aquest cas i en la
moció, que és el que explicita, estem en plenament d’acord en que el barri de
Sanfeliu estigui millor comunicat i, per tant, així tirarem endavant la moció i la
votarem a favor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte a la moció 21, doncs votarem a favor, però em sembla que ja per tercer
Ple, em sembla que ja ho vam explicar, que a la seu electrònica, a l’apartat de
gestió municipal, es troben els informes de mocions polítiques, em sembla que es el
tercer Ple que ho comento. Evidentment que es pot millorar i segurament si es
comenta es pot millorar, però no és que no s’hagi fet res, s’ha fet, estan les actes
dels Plens, estan les Ordres del Dia, o sigui que transparència màxima, una altra
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cosa és que no crec que sigui tan complicat trobar-ho, seu electrònica, gestió
municipal, informe de seguiment mocions polítiques. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Jo em posicionaré respecte de la moció número 20. Nosaltres des del PSC
entenem que les penes que finalment han estat, han recaigut en les vuit persones
condemnades, són unes penes absolutament desproporcionades, i entenem que en
qualsevol cas i tal com s’esmenta a la pròpia moció, l’ingrés a la presó o el no
ingrés a la presó mai hauria de ser determinat fins abans que es resolgui l’indult,
entenem que, i crec que en aquesta línia també s’expressa la moció, fins que no
sigui resolt l’indult, no crec que fos procedent que s’acabés fent o obligant a entrar a
la presó a aquestes vuit persones.
Dit això, el PSC està, des de sempre, compromès amb el dret de manifestació i de
lliure expressió, però també entenem que aquesta llibertat, la llibertat pròpia s’acaba
quan comença la dels altres, i entenem que el dia que es va fer el setge al
Parlament a l’any 2011, entenem que aquest dret als diputats no se’ls hi va
respectar. Entenem que va haver-hi agressions físiques, sigui per aquestes vuit
persones, per unes altres, el que és evident és que no ha quedat demostrat el fet
respecte d’aquestes persones, però sí que entenem que van haver-hi agressions
físiques a diputats, amb això, evidentment, no podem estar d’acord, perquè de la
mateixa manera que anem en una direcció, també anem en una altra. Nosaltres no
considerem justificat, en cap cas, l’ús de la violència per fer qualsevol tipus
d’expressió, amb tot el dret que un pugui tenir a fer aquesta expressió.
Per tant, com entenem que és una moneda amb dues cares, insisteixo, entenem
absolutament desproporcionada la condemna i entenem que en cap cas s’hauria de
produir l’ingrés a la presó fins que no sigui resolt l’indult, però per una altra banda,
entenem que dels fets, en el seu conjunt, no respecte expressament d’aquestes vuit
persones, no podem estar d’acord en cóm es va exercir aquest dret a la lliure
expressió, just per això, ens abstenim.

A continuació el President de la sessió en aquests moments, Sr. José M. García
Mompel, obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics municipals que ho
desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, precisament per això i perquè no s’ha provat a cap dels dos procediments que
cap de les vuit condemnades siguin culpables de cap de les accions de violència
que s’hi relaten, precisament per això, la sentència comptava amb un vot particular
de qui s’havia designat com a ponent, P. A., que compartia els arguments de la
sentència de l’Audiència, per a ell agitar els braços o cridar no pot suposar, en cap
cas, força, violència, intimidació, ni amenaça greu. Tampoc el simple fet de
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participar en la concentració, aquest magistrat díscol recordava que en el dret penal
el principi de responsabilitat individual està renyit amb els càstigs col·lectius,
cadascú ha de respondre pels seus propis actes, no pels de terceres persones.
Acabava la seva oposició al veredicte denunciant el biaix ideològic i la presa de
posició política dels seus companys.
Bé, la moció i els acords que portem en aquest Ple el que no posen a discussió, ni
intenten aprovar o no, són els fets, o sigui, nosaltres no som, creiem, qui per jutjar
els fets del 15 de juny de 2011, el que portem aquí és la petició, és remarcar la
petició d’indult que fan les pròpies condemnades i familiars i grups de suport, des
d’aquesta institució. Per tant, l’únic que demanem que es valori per part dels grups
municipals és això, és la demanda d’indult, la demanda d’indult que, a més a més,
la fan vuit persones condemnades que en cap moment s’ha pogut demostrar, per
tant, en cap moment s’ha demostrat que realitzessin cap acte de violència dels que
aquí s’ha parlat, que podríem parlar o podríem discutir o debatre, sobre els graus de
violència en aquella i en d’altres concentracions o manifestacions, podríem parlarne, però no és el debat, el debat és que en cap moment s’ha justificat, ni s’ha
provat, la seva culpabilitat i, per tant, que haguessin fet cap d’aquests actes, i per
això demanen l’indult i per això portem el suport a la petició d’indult en aquest Ple,
res més, no portem la discussió sobre els actes d’aquell dia, ni sobre els fets, ni
sobre si els hem de jutjar nosaltres o no. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, remarcar una mica el que comentava el meu company, del que estem parlant
aquí és del fet d’una condemna per uns fets que no estan provats, no que nosaltres
en cap cas justifiquem la violència en cap àmbit, ni en aquest, ni una altra violència
que també s’exerceix molts cops des de les institucions amb les retallades i amb les
repressions que es fan a moltes altres manifestacions per part de les institucions.
Per tant, no justifiquem ni aquesta, ni l’altra violència, cap violència, però en aquest
cas no estem parlant d’això, estem parlant d’una condemna sense proves.
I de vegades em sobte molt l’escoltar tants problemes a l’hora de demanar un
indult, per part de partits que han demanat i han donat indults, “a diestro y siniestro”,
i per coses molt més greus que aquesta, llavors, em sobta moltíssim que ara ens
posem les mans al cap per demanar un indult per unes persones que no han pogut
provar cap fet ni delictiu, ni agressiu, en aquesta manifestació. Per tant, no sé, una
miqueta també de coherència en aquests termes.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver, ya hemos explicado ampliamente, lo que se pide es un indulto,
pero decir que los hechos no están probados, en el momento que hay condena
están probados, sino sería decir algo como que el Tribunal ha prevaricado o, en fin,
ha hecho cosas que no…, en cualquier caso para eso están los recursos. Yo estoy
de acuerdo y lo digo otra vez, en que es una condena desproporcionada, en que
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hay que evitar que estas cosas pasen, en que en según qué instancias la política
interviene más de la cuenta en estos temas, ya ha habido entre los propios jueces,
lo reitero otra vez, sus desavenencias en cuanto que uno ha dicho una cosa y otro
otra, y por eso nosotros creemos que en conciencia debemos votar a favor, pero
decir que los hechos no están probados sería como ya, bueno un palo muy gordo a
la propia justicia. Y además la legitimidad de lo que se pide aquí, yo creo que se
ampara un poco en que quizás es probable que ustedes tengan razón, pero que en
aquella manifestación hubo agresiones, hubo escupitajos, hubo huevos, hubo
alguno que se llevó algún capón en la calva, es que lo vi yo, o sea, que no lo
pueden negar. En cualquier caso, yo creo que es de justicia seguramente, que esto
es desproporcionado y que se corrija.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, si no hi ha més intervencions en aquest punt, continuaríem amb l’Ordre del Dia.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 19, 20 i 21; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 19.SANFELIU.

PER LA MILLORA DEL SERVEI D’AUTOBUSOS AL BARRI DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que el servei d’autobusos és un servei públic fonamental a la nostra societat, i
en particular, pels habitants de la nostra ciutat.
Atès el compromís de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona, per donar un servei de
qualitat i d’atenció a la ciutadania.
Atès que ciutats de l’entorn, especialment Barcelona, està impulsant més línies que
connecten la ciutat de nord a sud, d’est a oest i en trajectes diagonals, ja que
estalvien recorreguts, escurcen temps i milloren, en general, el servei i la freqüència
de pas, incrementant el nombre de passatgers.
Atès que, per la seva ubicació i orografia, el barri de Sanfeliu té una complexa
connectivitat amb els altres barris i punts neuràlgics i de serveis de l’Hospitalet.
Aquesta dificultat és especialment greu per a la gent gran, les persones amb
mobilitat reduïda i tota mena de famílies amb cotxet de nadó.
Atès que el servei de bus que es presta en el barri de Sanfeliu només compta amb
les línies L10 i L85. I que la línia L10 és la única que connecta el barri de Sanfeliu
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amb els dos hospitals de referència.
Atès que l’índex de puntualitat de les línies L10 i L85 és d’un 68% i 63%
respectivament. I que la freqüència de pas real de la L10 és sensiblement superior
als 20 minuts oficials (de dilluns a divendres) i 30 minuts (caps de setmana). No
superant la xifra de 90 expedicions diàries en la L10 i 70 en la L85.
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de l’Hospitalet (PMUS 2015-2020) ja
mostra algunes d’aquestes mancances.
Atès que la millora del servei de bus ha estat una reivindicació històrica i que els
veïns de Sanfeliu ja van realitzar una petició de millora del servei de bus en el
Consell de Districte I del 22 de setembre de 2014.
Atès l’impuls de les darreres aplicacions tecnològiques en multituds de ciutats
perquè l’usuari conegui, recorreguts, temps de durada-espera, etc.
Atès que la línia L10 dóna servei a 7 municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès (el
Prat, Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu del Llobregat,
Cornella i Hospitalet de Llobregat), que sumen una població total de més de mig
milió de persones; que permanent incrementa el seu recorregut; amb una
freqüència de pas que va des dels 30 min als 40; compartint dues direccions part
del recorregut, induint a errors de molts usuaris per la falta de claredat de la
informació dels autobusos.
Atès que quan hi ha algun problema (tècnic d’algun vehicle, del xofer, accident, etc.)
empitjora i desempara encara més a centenars d’usuaris.
Els Grups Municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC i CiU proposem al Ple
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reclamar amb caràcter d’urgència a l’Autoritat Metropolitana de
Barcelona i a les administracions que pertoquin, la dotació dels recursos necessaris
per a incrementar sensiblement les actuals expedicions diàries de forma que la
freqüència de pas de les línies L10 i L85 sigui de 15 minuts reals de dilluns a
divendres i que no superin els 20 minuts els caps de setmana"
SEGON.- Reclamar amb caràcter d’urgència a l’Autoritat Metropolitana de
Barcelona i a les administracions que pertoquin, l’impuls de la digitalització de les
marquesines, al conjunt de la ciutat.
TERCER.- Reclamar a l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i a les administracions
que pertoquin, que es prenguin les mesures perquè millori el funcionament del
servei d’autobusos de la línia L-16 (itineraris, horaris, etc.), especialment al seu pas
per la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. Actualment la L-16 pateix una freqüència
que s’incrementa pràcticament fins als 20 min en dies laborables.
CINQUÈ.- Que s'estudiï, la possibilitat de crear BUS de BARRI en la comunicació
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nord-sud de la ciutat i/o en aquells sectors que hagin quedat “buits” en quant a la
connectivitat del transport públic; tot cercant vehicles més petits que donen més
mobilitat i possibilitat d’incrementar les freqüències de pas.
SISÈ.- Incorporar una nova parada al traçat de la L10 entre les parades “Metro Can
Buxeres” i “Cornella-Passatge Llunàs”, que doni servei als nous edificis del sector i
faciliti l’accés al Poliesportiu Municipal de Sanfeliu.
SETÈ.- Donar trasllat a l’Autoritat Metropolitana de Barcelona, a l’autoritat del
Transport Metropolità, al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell de
Ciutat, a l’empresa Baixbus i a les associacions de veïns de l’Hospitalet i la
CONFACV.
MOCIÓ 20.- DE PETICIÓ D’INDULT PELS CONDEMNATS I CONDEMNADES
PER LA CONCENTRACIÓ DEL 2011 AMB EL LEMA ”ATUREM EL
PARLAMENT”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i
amb 11 vots d’abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Francesc J.
Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; 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:
El passat 2014 l’Audiència Nacional va absoldre els acusats i acusades de
participar en una concentració amb el lema “Aturem el Parlament” el 2011.
L’acusació versava sobre un delicte contra les institucions de l’Estat que persegueix
a qui de forma “greu” fa servir la “força, violència, intimidació o amenaça greu” per
coartar la llibertat d’un diputat i impedir que pugui emetre el seu vot (article 498 del
Codi Penal). Per l’Audiència Nacional, en el judici no es va poder provar que els que
seien a la banqueta eren cap dels agressors als electes. El jove de la pintada, per
exemple, va ser absolt d’aquest delicte i condemnat a dos dies d’arrest per una falta
de danys a la vestimenta. La pintada no era un mitjà idoni ni greu -segons els
jutges- per torçar la voluntat de la diputada. Entre d’altres motius, perquè es va
produir en un moment en què la diputada “no era objecte de fustigació” i ni tan sols
es va adonar d’això fins a arribar a l’hemicicle. La resta van ser absolts amb
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arguments similars. Cap d’ells havia escopit, empès o obstruït l’accés als diputats.
Per la seva banda, el Tribunal Suprem va modificar l’absolució i va condemnar a
vuit joves. Tot i que reconeix que no està provat que participessin en cap agressió
als electes, els condemna per la seva presència activa al lloc dels fets. En concret,
un dels condemnats ho és per pintar la gavardina de l’exconsellera d’Interior,
Montserrat Tura, quan entrava al Parlament. Una altra persona és condemnada per
sortir en una foto “desplegant una pancarta per exhibir una llegenda”. Altres tres per
“corejar lemes i consignes”, mentre “seguien un diputat”. A un sisè se’l condemna
per “recriminar les polítiques de retallades” i dir-li “a un parlamentari que no els
representava”. La sentència es va dictar sense escoltar o veure la cara als acusats.
Tot això en contra del que estableix el Tribunal d’Estrasburg sobre la prohibició de
condemnar en segona instància a qui ha estat absolt anteriorment sense abans
haver estat escoltat. L’argument per sostenir la condemna era un concepte
d'”intimidació ambiental” de discutible encaix a l’ordenament jurídic. Fets que de
forma aïllada són impunes o constitutius d’una simple falta esdevenen, arran de la
nova categoria, actes de violència. S’argumenta que el lema de “Aturem el
Parlament” es “filtra en tots els actes dels manifestants”. Cridar consignes o aixecar
els braços seria una manera de contribuir a reforçar la violència i intimidació soferta
pels diputats autonòmics. L’agressió protagonitzada per un grup seria, així,
atribuïble també a la resta. Amb això, els centenars de manifestants que es
trobaven allà podrien haver comès el mateix delicte contra les institucions de l’Estat
atribuït als ara condemnats.
La sentència comptava amb un vot particular de qui s’havia designat com a ponent,
P. A. que compartia els arguments de la sentència de l’Audiència. Per a ell agitar
els braços o cridar no pot suposar en cap cas “força, violència, intimidació ni
amenaça greu”. Tampoc el simple fet de participar en la concentració. El magistrat
díscol recordava que en el dret penal, el principi de responsabilitat individual està
renyit amb els càstigs col·lectius. Cadascú ha de respondre pels seus propi actes,
no pel de terceres persones. Acabava la seva oposició al veredicte, denunciant el
biaix ideològic i la “presa de posició política” dels seus companys.
Diverses entitats de drets humans van expressar amb posterioritat la seva
preocupació per la condemna de persones que no havien participat en cap acte de
violència física. Entre les víctimes dels fets, van sentir-se també veus crítiques.
L’actual eurodiputat Ernest Maragall va expressar la seva indignació davant el que
va qualificar com una sentència “política” i un “atac a la democràcia” que posava la
representació per sobre de la llibertat. Per altra banda, va generar fort rebuig la
severitat i desproporció de les penes dictades. Per això, no poques entitats de drets
humans han interessat que es concedeixi un indult als condemnats. La finalitat
d’aquesta figura és atenuar l’excessiva duresa de les penes prevista en les lleis.
La Mesa del Parlament va decidir recórrer la sentència de l’Audiència Nacional però
tanmateix va demanar al lletrat designat al Parlament en el judici oral que
s’interessés per l’indult.
Es dóna la circumstància que quatre de les vuit condemnades són veïnes i/o
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treballen a la ciutat de l’Hospitalet.
Per tot això, els grups polítics municipals d’ICV-EUIA-PIRATES i CUP–Poble Actiu
proposen l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Expressar la preocupació per la severitat i desproporció d’unes penes de
tres anys de presó per manifestants que els propis magistrats - del Tribunal Suprem
i de l’Audiència Nacional- consideren que no està provat que participessin en cap
agressió física.
SEGON.- Instar al Ministeri de Justícia del Govern espanyol a resoldre
favorablement la petició d’indult interessada pels condemnats. I al Govern de
Catalunya i al Parlament a realitzar totes aquelles accions possibles, davant del
Ministeri de Justícia del Govern espanyol, per tal d'evitar també el citat ingrés a
presó.
TERCER.- Posicionar-nos a favor del dret de manifestació i expressió com a drets
inalienables recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a la Constitució
Espanyola i a la carta de Drets Humans.
QUART.-Donar trasllat d’aquests acords a la mesa del Parlament, al Ministeri de
Justícia del Govern Espanyol, al Tribunal suprem, a l’Audiència Nacional, a
l’assemblea de familiars per la llibertat de les persones encausades del Parlament.

MOCIÓ 21.- PER FER PÚBLIC I TRANSPARENT EL SEGUIMENT I EXECUCIÓ
DE LES MOCIONS APROVADES PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atès que, l’activitat dels plens de l’Ajuntament de l’Hospitalet produeix una gran
quantitat d’iniciatives per millorar la ciutat i la qualitat de vida dels seus habitants i
que, moltes vegades, donen resposta directa als problemes o necessitats de la
ciutadania.
Atès que, algunes d’aquestes propostes són suggeriments o peticions de la mateixa
ciutadania que fan arribar als seus representants polítics i que, per tant, serveixen
per donar la possibilitat d’implicar als hospitalencs i hospitalenques, tot i que de
forma indirecta, en l’activitat política de la nostra ciutat.
Atès que, les mocions són l’eina clau dels grups polítics de l’oposició per poder
efectuar un control, orientació política i crítica positiva de la política municipal i que
un cop són aprovades es converteixen en actes administratius i el seu compliment
s’ha de garantir pel govern de la ciutat.
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Atès que, s’haurien d’establir mecanismes efectius de seguiment i control de les
mocions aprovades pel Ple per evitar que no siguin executades, o bé la seva
execució no s’ajusti als termes acordats adoptant mesures que no siguin fidels a
l’esperit inicial de la moció.
Atès que, els grups municipals haurien d’estar informats de l’estat d’execució dels
acords, de les gestions realitzades, de les actuacions iniciades, de les possibles
incidències i, en tot cas, els motius del no compliment de l’execució de les mocions.
Atès que, l’òrgan de màxima representació i amb més legitimitat de l'Ajuntament és
el Ple i el millor mecanisme de control d’execució dels acords que s’hi duen a terme
és la ciutadania, cal millorar el seu accés a la informació, agilitzar la seva
participació i, en definitiva, millorar la transparència del consistori.
Per tots aquests motius, els grups polítics municipals del PP i de CiU proposen al
Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Afegir trimestralment un punt de l’ordre del dia a la Comissió Permanent
de Presidència, per informar els grups municipals sobre el grau d’execució, les
actuacions iniciades, les incidències, i en el seu cas, els motius de no compliment
de les mocions aprovades, a partir de la celebració del ple de març de 2016.
SEGON.- Crear un espai web, dins del portal de transparència de la web de
l’Ajuntament, on es publiquin els textos de les mocions presentades als plens i els
respectius posicionaments de cada grup municipal, així com els acords que s’han
acabat aprovant, en un termini de tres mesos a partir del ple de març de 2016.
TERCER.- Que dins d’aquest nou espai web es publiquin les dades de previsió
d’execució, l’assignació pressupostària (si s’escau), les fases d’execució, les
incidències i qualsevol altra dada rellevant o d’interès en funció de cada moció
aprovada.
QUART.- Que per garantir la participació de la ciutadania, el dret a la informació i la
màxima transparència, els hospitalencs i hospitalenques puguin sol·licitar
informació referent a cada moció, tant als grups municipals com a l’equip de govern,
mitjançant correu electrònic, correu ordinari o via telefònica.
CINQUÈ.- Que els efectes d’aquests acords siguin d’aplicació a les mocions
aprovades des de l’inici d’aquest mandat.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Ciutat, els Consells de Districte i
totes les entitats de la ciutat.

MOCIONS INDIVIDUALS
CIUTADANS
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En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 22 i 23, es produeixen les intervencions següents:

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Bueno, verán, esta primera moción del control diario del
servicio de recogida de residuos municipales, limpieza viaria y limpieza del
alcantarillado y demás, es una moción que tenemos que presentar aquí porque no
nos quedaba más remedio. Mirad, desde que yo llegué al ayuntamiento como
concejal, la máxima queja que he tenido de todos los vecinos, es el tema de la
limpieza, es recurrente, una vez y otra, sabemos que es difícil, que es muy
complicado, porque además tampoco la ciudadanía muchas veces colabora a
mantener lo que se limpia, pero en cualquier caso no le podemos echar la culpa a la
ciudadanía, hay que echarle la culpa a quien de verdad tiene la responsabilidad de
que la ciudad esté limpia, que es, ni más, ni menos, que el gobierno.
La insatisfacción es cada día más creciente, es más, hay la sensación en los
barrios que no son el centro, de que el centro está muy limpio, que se utiliza como
escaparate, y yo puedo entender que aquí como hay más gente, vienen más
personas y se ensucia más, pues se limpie más, pero no hasta el punto de que tú te
das cuenta que en centro da la sensación, y yo lo veo, porque me paseo por los
barrios, que está realmente más limpio que los otros barrios de la ciudad. Parece
como si fuera…, teniendo en cuenta que la entrada a la ciudad, la puerta de
entrada, es por la periferia, no es por el centro, por lo tanto, la percepción que hay
de la propia gente que nos visita es que la ciudad no está suficientemente limpia. Y
esas son las quejas que yo oigo cada día más a los vecinos.
Pero tenemos que procurar, tenemos un contrato que yo creo que es bueno y que
dice perfectamente y que puntualiza todo lo que hay que hacer para corregir esto,
hay un contrato donde nos dice que hay que verificar la prestación de los servicios
contratados y, en definitiva, la valoración de las cantidades programadas y
realizadas, así como también de la calidad obtenida, el cumplimiento cuantitativo de
la prestación planificada, el cumplimiento cualitativo de la prestación de acuerdo
con las normas generales o específicas de calidad y ejecución. Este contrato al
mismo tiempo que articula unas medidas para control, es un contrato que también
penaliza en cuanto se pueda observar por parte de los servicios que tienen que
hacer ese control, que hay negligencia y tipifica en tres modalidades, leve, grave o
más grave, por decirlo de alguna manera, y ahí se penaliza con un 20 y puede
llegar hasta un 60%.
Yo entiendo y entiendo a muchos ciudadanos, que seguramente hay cierta
negligencia en quien ejecuta el contrato en la empresa, en limpiar, y que no limpia
todo bien que realmente se le está pagando, porque nosotros le estamos pagando
por hacer las cosas bien, y se especifican en el contrato, en el contrato que se firma
con el ayuntamiento. Entonces, lo que pedimos es que se haga un exhaustivo
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control de esas medidas, tal y como dice el propio pliego y tal y como se firma por
las partes, porque esto es un servicio muy caro y los ciudadanos deben de verse
satisfechos con ese servicio, porque lo pagan y lo pagan muy bien.
Por lo tanto, lo que nosotros pedimos aquí es que además de eso, los ciudadanos
tengan acceso a un click, ya sabemos que hay una APP, pero que es una APP que
no se utiliza, no sé, tampoco se publicita mucho, donde la gente puede tener cierta
información que es muy escasa, una APP donde el ciudadano sepa el recorrido que
hacen, cuando se baldea su calle, cuando se limpia y cuando pasan y cuando no
pasan, cuando dejan de cumplir el servicio en función de lo que hemos publicitado,
de lo que decimos, para que de alguna forma incluso puedan interactuar con el
propio ayuntamiento, de manera que nos digan si no somos capaces de detectarlo
nosotros, dónde se han saltado a la torera, porque no han podido o por lo que sea,
un servicio que estaba más o menos programado, y lo dice este documento
Lo que pedimos en esta moción es que se ponga especial énfasis y atención en
mejorar la calidad de la limpieza de nuestra ciudad, porque la percepción en la
ciudadanía cada día es peor. Ya os digo, y me gustaría que me creyerais
compañeros, que yo casi toda la gente que me para por la ciudad, la máxima queja
que tienen es que la ciudad está sucia, que no está suficientemente limpia. Y no
son tontos los ciudadanos, saben que pagamos mucho y quieren, obviamente, que
su ciudad esté, pues como debe estar, y claro, algunos de ellos incluso nos han
dicho que les digamos cuáles son los controles que hay y tal, nosotros no podemos
ir explicándoles uno a uno los controles.
Por eso, yo creo que tendría que haber una transparencia, una APP especial o en
la página del ayuntamiento, la página web, que hubiera una información completa,
para que el ciudadano supiera en cada momento qué es lo que se va a hacer en su
barrio, en su calle, cuando se limpia, cuando no se limpia, el horario, y todas esas
cosas, para que puedan incluso interactuar. Yo creo que es algo que también es de
justicia, por otro lado, yo creo que ha quedado claro el sentido de la moción, sobre
todo información, interacción con los propios ciudadanos y sobre todo un control
riguroso en función de lo que se firma y del dineral que nos cuesta el servicio de
limpieza.
En cuanto a la otra moción, bueno, moción instando al gobierno de la Generalitat a
garantizar una financiación mínima de los jardines de infancia de nuestra ciudad.
Mirad, el pasado 3 de marzo de 2016, en sesión número 10 del Parlament de
Catalunya, se aprobó, con el apoyo entre otros del grupo parlamentario de
Ciudadanos, una moción sobre el sistema educativo presentada por el PSC, en la
que, en su punto primero, se insta al gobierno de la Generalitat, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley 12/2009, a incrementar
progresivamente los recursos destinados al sistema educativo hasta situar el gasto
educativo como mínimo en el 6% del producto interior bruto para los próximos cinco
años. Evidentemente, eso es necesario, porque últimamente hemos sufrido unos
recortes absolutamente abusivos y han hecho que los presupuesto caigan, y han
caído donde más se necesita, donde creemos que hay más políticas sociales.
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Las guarderías catalanas, por ley, deben financiarse por partes iguales por la
Generalitat, los ayuntamientos y las cuotas de las familias, pero el gobierno de CiU,
en el 2012, redujo la aportación de la Generalitat a la mitad, si el compromiso era
pagar 1.800 euros por año y por plaza, en 2012 la Generalitat redujo la aportación a
875 euros, para compensarlo los ayuntamientos tuvieron que poner más dinero, y
de manera generalizada se subieron notablemente las cuotas que pagan las
familias. En los presupuestos de 2015, la Generalitat eliminó la partida de 45
millones destinados a guarderías, vamos, Rigau se las cargó de un plumazo, sin
tener la más mínima consideración, sabiendo lo que eso significa, sobre todo para
las clases más desfavorecidas. En el último periodo de preinscripción del año 2015,
en las guarderías públicas de Hospitalet, apenas se cubrieron la mitad de las plazas
de la demanda, apenas se cubrieron la mitad, la mejor inversión que podemos
hacer es en las personas, priorizar las políticas sociales.
Las guarderías tienen que ser prioritarias para: primero, la igualdad de
oportunidades, la educación y la primaria infantil mejora mucho la educación de los
niños de renta baja, y es ahí donde debemos hacer énfasis, en la gente que más
necesita esas guarderías, los que menos tienen; la conciliación de la vida familiar y
laboral, permite que muchas mujeres no tengan que escoger entre su carrera o
cuidar a sus hijos, ya que no pueden pagar guarderías; tercero, mejorar la
natalidad, ya que facilitará que se puedan pagar las pensiones del mañana, hay que
procurar tener más niños y para eso hay que facilitarlo, para eso están todas estas
acciones que debemos hacer facilitando la conciliación de la vida laboral, para que
la mujer y el hombre, obviamente, se decidan para tener hijos, porque si no, al final,
no sé quién va a sostener el sistema público de pensiones. Por lo tanto, yo creo que
es una política incuestionable, que hay que ponerle énfasis, y para eso lo que
pedimos es que se cumpla lo que se aprobó en esa ley a la que nos referimos, y
que el mínimo sea de 1.600 euros por niño y plaza, y que se llegue hasta los 1.800
en el periodo razonable de tres o cuatro años.
En cualquier caso, y con esto acabo, hace sólo unos días, en el Pleno de pobreza
del Parlament, la diputada de Ciudadanos, Noemí de la Calle, por cierto, vecina de
esta ciudad, dijo: “Vostès tenen pressa per fer un estat independent, a Ciutadans
tenim pressa per acabar amb la pobresa i les retallades”. ¿De acuerdo? pues
pedimos, si puede ser, el voto favorable para estas dos mociones.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecto a la moción para garantizar el control diario del servicio de recogida,
votaré en contra del primer punto, a favor del segundo punto y en contra del tercer
punto también. He decidido votar de esta forma, porque la moción no atiende, no sé
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si de forma intencionada o no, a la realidad de nuestro servicio.
En el primer punto se insta al área a hacer un control que ya se está haciendo
realizando, el ayuntamiento dispone de un sistema de control, que a tiempo real y
por geolocalización, nos indica donde están todas las patrullas de limpieza de
nuestra ciudad y las acciones que se están realizando. Y ya no sólo eso, a través
de esta misma herramienta se pueden controlar todas las incidencias a tiempo real
que se producen y darles una solución rápida, el control que se hace del servicio es
eficaz y exhaustivo, es algo que ustedes, que son concejales de esta casa,
deberían conocer, o en todo caso, si pretenden hacer una moción al respecto,
preguntar o acercarse al área a hacerlo.
En el segundo punto, estoy de acuerdo, esa información debe ser pública y estar al
alcance de la ciudadanía.
Y respecto al tercer acuerdo, no entiendo muy bien lo que se pretende con este
acuerdo, para tener la APP es indispensable disponer de un smartphone y no hay
ningún smartphone que no tenga WIFI y GPS, la aplicación requiere que el GPS y
el WIFI estén habilitados, que no quiere decir que estén conectados a una red, la
geolocalización se mejora a través del mapeado de WIFIs cercanas y GPS,
entonces, es sencillamente tenerlo conectado y a través de ahí sí que…, no
creemos que quitarle el WIFI y el GPS sea una mejora para esta aplicación.
Respecto a la moción instando al gobierno a que pague lo debido de los jardines de
infancia, totalmente a favor.
Essent les 12.16 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la moció de les escoles bressol i a favor del segon i el quart punt de la
moció dels serveis de neteja, i en contra del primer i tercer.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, nosaltres votarem a favor les dues mocions, la primera, esperem, sobre la
informació que se’ns va donar a l’anterior Ple, esperem encara l’informe, suposem
que està en marxa encara, esperem l’informe d’avaluació de la contracta amb
Foment i esperem l’estudi també sobre el cost i la viabilitat de la municipalització.
Bé, també creiem que cal fer un replantejament de les concessions, sobretot les
que són a llarg termini, en primer lloc perquè hipotequen als futurs governs de la
ciutat, lligant vincles amb empreses que difícilment serien les més adequades, amb
criteris de lliure concurs, segurament.
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En segon lloc, veïns i veïnes tenim dret a saber a on van a parar tants diners, un
pressupost de més de 29 milions d’euros, a més de 600.000€ en millores de
contracte, tot i que no dubtem de la feina de la empresa FCC, coneguda per les
seves bones pràctiques amb els seus treballadors i treballadores, bé, aquest últim
punt era irònic, per si no se’m nota pel to de veu. Ens recordava l’any passat
l’Alcaldessa que l’objectiu de les millores és disminuir les molèsties i augmentar
l’eficiència dels serveis, quan en realitat el servei sembla sota mínims, com a mínim
des de la percepció de moltes veïnes.
Cal repensar la gestió dels serveis públics per fer-los realment públics i, en primer
lloc, cal saber com es gestionen les despeses, estem segurs que es poden oferir
millors serveis, més dignes i més econòmics, només caldria finalitzar aquell estudi
aprovat fa mesos, el que dèiem al principi. Un cop es disposi de totes les dades
necessàries, esperem poder fer un debat amb tota la informació disponible i,
conjuntament també amb les nostres veïnes, decidir quin model de servei públic de
neteja viària i recollida de residus volem a la nostra ciutat.
En relació a la 23, nosaltres defensem una educació pública i gratuïta a totes les
etapes de la vida, també en aquesta. És cert que en aquest moment, i pel fet de no
estar reconeguda com a obligatòria, la de 0-3 no és una etapa educativa garantida i
gratuïta per a tota la població. Però considerem que l’ajuntament d’una ciutat com
l’Hospitalet de Llobregat, també considerem que té l’obligació de destinar els
recursos econòmics necessaris per tal d’oferir una educació 0-3 pública, amb
garanties per a tota la població, i sobretot prioritzant, pensem nosaltres, aquells
barris on hi hagi, on existeixi, població amb més necessitats socials i econòmiques.
L’oferta d’educació pública i de qualitat 0-3, ha de formar part d’un pla de xoc, per
nosaltres, contra la pobresa i l’exclusió social a la nostra ciutat, ha de ser una
prioritat per aquest Ajuntament. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció 22, per garantir el control diari del servei de recollida de residus
municipals i neteja, el malestar de la ciutadania amb la neteja general de la ciutat és
notable i ho demostren tot el seguit de preguntes que, des del grup municipal de
Convergència, presentem als Plens de l’ajuntament i d’altres mocions que també
s’han presentat, abans el Sr. Miguel García deia que una de les coses que quan
s’ha incorporat com a regidor, a mi em va passar a la legislatura anterior, o sigui
que això ja ve de..., és un tema cronificat. Nosaltres, bàsicament, recollim les
queixes dels hospitalencs i hospitalenques sobre aquesta temàtica i formulem les
preguntes al respecte, per tant, la presentació constant de preguntes al ple
relacionades amb la neteja són un clar indici de la preocupació de la ciutadania al
respecte. Creiem que tots els mecanismes que ajudin a mantenir la ciutat neta són
beneficiosos, per tant, votem a favor de la moció, tot i que considerem que hauríem
de plantejar una solució real i efectiva, contra la imatge degradada que els mateixos
ciutadans perceben de l’Hospitalet.
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Quant a la moció 23, donada la importància d’aquesta moció i les crítiques que es
fan cap al Govern de la Generalitat i, concretament, cap a la conselleria
d’Ensenyament, hem contactat amb el departament per saber de primera mà què
estava passant amb aquest finançament de places de les escoles bressol. La taxa
d’escolarització d’alumnes de fins a tres anys és la més alta dels últims 10 anys, tot
i les retallades que tantes vegades s’argumenten en aquest Ple i les dificultats
pressupostàries de la Generalitat, per tant, el nombre d’alumnes escolaritzats
aquesta etapa no ha parat d’augmentar. El Consell Europeu va instaurar una taxa
d’escolarització del 33% el 2010 i Catalunya va assolir la fita el curs 2009-2010 i ara
mateix se situa en el 35,9%.
En el pressupost de 2015 de la Generalitat es va poder destinar una partida de 3
milions d’euros per beques menjador a les llars d’infants, per tal que cap família
deixes d’anar-hi per no disposar de recursos. Si bé la voluntat de la Generalitat
també és mantenir el finançament de les places, la partida pressupostària que
l’Estat Espanyol destinava a les escoles bressol ha quedat a zero euros. Com bé
saben, les finances de la Generalitat no disposen dels recursos suficients per poder
fer front a aquesta despesa, però aquest argument no serveix d’excusa i s’ha
continuat treballant en aquesta línia per mantenir el finançament.
Per solucionar el problema, doncs, s’ha arribat a un acord amb les diputacions, per
tal que aquestes assumeixin el compromís de finançament de les places fins que la
Generalitat pugui assumir-ne el cost. La Consellera d’Ensenyament ja va proposar
en el seu moment, a l’any 2012, a la comissió mixta ajuntaments/Generalitat, que
els ajuntaments apliquessin la tarifació social a les llars d’infants, per tant, que es
pagués en funció de la renda de les famílies, i alguns ajuntaments ho estan fent i
funciona molt bé, millora molt l’equitat.
Donats tots aquests arguments, ens agradaria sumar-nos a aquesta moció votant a
favor, però no tal com està redactada i per això volem fer, a ser possible, una
esmena de modificació dels acords. La nostra proposta, consensuada amb el
departament, té en compte els següents aspectes: contempla la situació fiscal i
pressupostària actual de la Generalitat; deixa oberta la possibilitat de finançament
de les places des de les Diputacions, respectant l’acord entre aquestes i la
Generalitat; i, per últim i més important, instaura una tarifa social, ja que es tenen en
compte els ingressos familiars per tal que aquells amb una renda més baixa, tinguin
un finançament major i els de major renda hagin de pagar més. Ara mateix, amb la
seva proposta, el finançament és igual per a totes les places, sense tenir en compte
la renda de les famílies.
El text de l’esmena que proposem és el següent: Instar el Departament
d’Ensenyament per recuperar la corresponsabilització en el finançament del servei
públic de les llars d’infants de titularitat municipal i que acordi, en el marc de la
comissió mixta, una proposta de corresponsabilització de costos i de sosteniment
de places a partir dels 875 euros per alumne i la proposta d’establir els preus de les
llars d’infants en funció de la renda de les famílies, amb respecte, en qualsevol cas,
al principi d’autonomia local. Si acceptessin les esmenes, votaríem a favor de la
moció, i si no votaríem en contra.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si..., si vol pronunciar-se sobre les esmenes Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, lo que pasa es que aquí si volvemos a los 875 euros, estamos en más de lo
mismo, yo creo que se podría reconsiderar si esto fuera a parar a las cifras que se
ha aprobado en el Pleno anterior, es que…, bueno, tengo que decir aquí que, por
cierto, se aprobó con el voto por error de Junts pel Sí, yo recuerdo que fue
lamentable que se equivocaran y sale una enmienda que voluntad política no tenían
de que eso se aprobara, se equivocaron, metieron la patita, y resulta que salió
aprobada con todo el dolor del corazón de ustedes, o sea, dicho eso, no me extraña
que ustedes…, pero en fin, usted es diferente, usted opina por sí mismo, yo creo
que usted no es un hombre que esté, como se suele decir, adiestrado para decir lo
que dice nadie, usted dice lo que le parece bien y me parece muy bien, conozco
más o menos como piensa, pero si usted cambia esto por el baremo de 1.600
euros, podríamos discutir, con la esperanza de llegar a los 1.800, que es lo que se
aprobó en el Parlamento, con todo el dolor de corazón de ustedes, los de Junts pel
Sí, que se equivocaron.

SRA. ALCALDESSA
Accepta o no l’esmena?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, si no se cambia eso no la aceptaremos, no.

SRA. ALCALDESSA
Vale, gracias, pues nos posicionamos sobre la..., o sea, el Sr. Monrós entiendo que
vota en contra de la moción, y ahora procedemos a que se posicione el resto de
formaciones políticas.
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SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC)
Sí, bon dia. Respecto a la primera moción, como expone la misma, nuestro grupo
ya trajo a este Pleno, el pasado mes de septiembre, una moción que manifestaba el
malestar generalizado que tiene la ciudadanía sobre la limpieza y el incivismo en la
ciudad, basta con pasearse por las calles de muchos de nuestros barrios.
Desde nuestro grupo se reclamó un plan de medidas urgentes de mejora de la
limpieza y para combatir el incivismo del que aún esperamos que se traduzcan
medidas y resultados concretos, así como la realización de un informe que revise el
cumplimiento y los estándares de la contrata actual, y un estudio sobre la
municipalización del servicio que debería haberse iniciado este 2016.
Tenemos un problema con la limpieza, seguimos teniendo un problema, y no
parece que se haya producido un cambio sustantivo en este aspecto, en estos
meses que han pasado. Votaremos, por tanto, a favor, y desde Esquerra
Republicana seguiremos reclamando que se implementen las medidas necesarias
para resolver el problema de la limpieza y el incivismo que existe en l’Hospitalet.
Respecto a la segunda moción, hace ya unos meses se presentó también en este
Pleno una moción sobre la financiación de las “escoles bressol”, por parte el PP, ya
entonces advertimos del cinismo o de la amnesia, que se desprendía del hecho de
que en toda la parte expositiva, no se hace ni una sola mención a la situación
financiera de la Generalitat, provocada, como todo el mundo sabe, por un problema
de financiación y el ahogo sistemático a las comunidades autónomas en general, y
especialmente a Cataluña, por parte del Ministerio de Hacienda.
No hace falta recordar la situación de déficit fiscal crónico que sufrimos en
Cataluña, de más de 15.000 millones, y que representa cerca de un 8% del PIB
catalán. Además de eso, nos encontramos con incumplimientos reiterados del
Estado Español, de sus obligaciones financieras y transferencias de ingresos y
partidas a la Generalitat. Tampoco habla la moción de cómo desde el Estado
Español se lamina la autonomía y se practica una recentralización, nada
disimulada, que ataca de lleno a los pilares del autogobierno, no sólo con leyes
como la de la racionalidad y saneamiento de las administraciones locales, sino
llevando al Constitucional cualquier iniciativa que se tome para intentar disponer de
nuevos ingresos y más recursos, para implementar políticas sociales, aunque se
lleve a cabo en otras autonomías, porque el problema es que lo haga siempre
Cataluña.
No se dice nada en la moción de que las transferencias finalistas del Estado en
materia de enseñanza se han reducido drásticamente un 98% desde 2010.
Tampoco dice nada la moción de la nula aportación del Estado respecto al Plan
Educa3, acordado con Generalitat y ayuntamientos, para cofinanciar las “escoles
bressol” y que se cargó el PP y dejó a cero. Nos hubiera gustado que todo esto
constara también en la moción, porque nos preocupa que las “escoles bressol”
puedan tener una financiación adecuada y podamos disponer de más recursos para
políticas sociales. Y nos hubiera gustado también que ustedes hubieran votado a
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favor del Plan de choque social, que presentaron Junts pel Sí y la CUP, y que
ustedes rechazaron.
Ustedes saben que gobierne quien gobierne, seguiremos enfrentándonos a esta
asfixia económica que impide disponer de más recursos mientras no acabemos con
esta situación de déficit fiscal. Hacer propuestas de este tipo, también es un poco
engañar a la gente, porque ustedes saben que con la situación actual de las
finanzas de la Generalitat de Catalunya, es muy difícil, muy difícil, intentar llegar a
todas partes, porque simplemente no tenemos los suficientes recursos para hacer
frente a todo ello. Nosotros votaremos a favor del primer punto, entendiendo que es
hacia donde hay que tender, y votaremos en contra del segundo punto, porque en
la moción se obvia todo esto que he comentado sobre la situación financiera de la
Generalitat. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros votaremos a favor de las dos mociones. Respecto a la primera sobre el
servicio de recogida de residuos municipales, compartimos absolutamente el fondo
de la moción, desde el Partido Popular nos hemos quejado muchas veces del
estado de nuestras calles, de la limpieza, del incivismo, y creemos que debemos
hacer un debate específico para solucionar uno de los principales problemas que
tiene la ciudad, y que los vecinos llevan años reclamando, no en vano, cada vez
que se hace un barómetro de opinión de la ciudad, uno de los principales
problemas que salen, que refleja la preocupación de los vecinos, pues
precisamente es el tema de la limpieza y el incivismo.
En este debate específico que nosotros reclamamos sobre el tema de la limpieza y
el incivismo, también debemos reflexionar no solamente sobre la contrata, si
responde o no a los estándares que nosotros exigimos, sino también debemos
hacer una reflexión y pedagogía acerca del comportamiento también de muchas
personas incívicas, pues que no cumplen la ordenanza de civismo y que se les
sanciona y luego, pues les sale gratis, porque no pagan la sanción.
Como decía el representante de Esquerra Republicana, ya en este mandato se ha
presentado una moción en ese sentido, que fue apoyada por la mayoría de los
grupos municipales, en la que se pedía planes y medidas urgentes, realización de
un informe de revisión para la evaluación del obligado cumplimiento de los
estándares adecuados de limpieza, y todavía no tenemos constancia, ni tenemos
noticias de que todo esto se haya llevado a cabo, no tenemos informes, al menos
desde el grupo municipal, no tenemos constancia.
Para nosotros la limpieza es una de las prioridades, porque además es
competencia absolutamente del gobierno local de este ayuntamiento, como decía,
es uno de los principales problemas de la ciudad, y además es que la contrata de
limpieza es una de las más caras, por tanto, nosotros entendemos, y lo venimos
diciendo, que la solución a la limpieza de la ciudad no pasa por inyectar más dinero
a la contrata de limpieza, sino por reflexionar abiertamente, todos los grupos
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municipales, acerca de cuál es la solución y cuáles son las vías de solución para
este histórico problema. Y, por tanto, nosotros la votaremos a favor.
Respecto a los jardines de infancia, “escoles bressol”, y demás, decirles, pues
también que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, nos parece razonable y
que nosotros entendemos que la Generalitat de Catalunya debe priorizar, en este
caso, pues con pagar a las “escoles bressol” a las ciudades que están
desarrollando una labor en este sentido educativo. Yo misma en este inicio de
mandato, también presenté una moción en este sentido, nosotros en esa moción
pedíamos un plan de financiación estable por parte de la Generalitat, y hacíamos
constar, pues que la Generalitat, de manera progresiva, había ido bajando la
financiación hasta su total eliminación.
También, como se ha dicho aquí en este debate, pues hace pocos días se debatió
en el Parlament de Catalunya, con el voto a favor también del Partido Popular, y
bueno, y es que ya estaba esperando en algún momento, pues que algún grupo
político soltara lo de la culpa es de Madrid, y cómo no Esquerra Republicana, pues
no ha podido estarse de, una vez más, de decirlo, permítanme, que es que son
cansinos ya con la canción, son cansinos, porque gobernar, ustedes bien lo saben,
ahora están gobernando, es priorizar, y cuando uno prioriza, si realmente ustedes
están tan preocupados por las políticas sociales y las políticas educativas, pues lo
que tienen que hacer es invertir en educación y políticas sociales, y no invertir en
una hacienda futura de una construcción de un país o en unas embajadas o en
cuestiones que realmente, pues no importan a la mayoría de los catalanes. Por lo
tanto, yo les digo, dejen ya la canción, gobiernen y prioricen.
Por lo tanto, nosotros totalmente de acuerdo con la moción de Ciudadanos y la
votaremos a favor. Gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció número 22, votarem a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Doncs sobre la moció número 23 votarem a favor, votarem a favor des de Canviem
L’Hospitalet ja que el nostre grup defensa l'educació pública a tots els nivells
educatius. Tot finançament fins arribar a la seva gratuïtat ens sembla insuficient,
però un pas més per garantir l’accés gratuït a l'educació. Recordem sobretot que a
l'etapa del 0-3 anys, per no ser obligatòria i no és pública, depèn en més grau de
les subvencions, per això la seva especial importància de finançament, sabem que
s’ha fet un esforç important el darrers anys des de l’ajuntament, des d’aquest i des
d’uns altres.
Però també ens sorprèn de vegades aquesta defensa i aquestes propostes de
finançament de les escoles bressol, per part de grups polítics que després estan
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votant al Parlament el continuar subvencionant les escoles d’elit que segreguen per
sexe, quan amb aquests diners sí que podríem finançar les escoles bressol.
Llavors, crec que hem de tenir tots una mica de responsabilitat en aquest sentit,
saber a què volem destinar aquests recursos i si els volem destinar a l’escola
pública, fem-ho, però després no fem trampes al solitari i defensem una cosa i
després a la pràctica fem una altra.
Nosaltres donarem sempre tot el suport als moviments que reivindiquen l’escola
pública i de qualitat, també a l'etapa 0-3 anys, que està molt oblidada, que encara
sembla que no es considera important per part dels governs de la generalitat,
perquè no donen els passos per aconseguir la seva qualitat de pública real i el seu
finançament per tal d’aconseguir que tothom pugui accedir a ella. I reivindiquem que
la inversió en educació pública és la millor manera de generar igualtat, de generar
cohesió i de generar justícia social, per tant, votarem a favor d’aquesta moció.
Només una cosa li volia comentar al grup de Ciutadans, crec que en el tercer acord
encara apareix la paraula “guarderia”, al menys al text que jo tenia apareixia, bé, en
tot cas, si apareix aquesta paraula, només seria canviar-la per “jardines de
infancia”, bé, com van concretar..., és que no sé en quin punt m’havia semblat...,
perdó, al primer, al primer punt, al primer acord surt la paraula “guarderia”, només
canviar aquesta paraula i a la resta estem d’acord, només això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs entenem que no hi ha dificultats, no? per aprovar...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, sí, yo lo que pasa es que no sé...

SRA. ALCALDESSA
Simplement era si sí o no.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí estamos de acuerdo en cambiarla, pero vamos que guarderia se ha dicho toda la
vida, pero en cualquier caso aquí, con los modernismos estos que hay ahora ya no
sabemos cómo poner...cosas raras que la mitad de la gente no entiende, pero en
cualquier caso estoy de acuerdo.
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SRA. ALCALDESSA
Por parte del grupo socialista, Sr. Castro y Sr. Graells.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc, compartim aquesta voluntat de millora dels
serveis de neteja de la ciutat, que crec que tots els grups polítics han expressat, i
també d’aquest canvi en la percepció que n’hi ha per part de la ciutadania, hem
d’intentar entre tots, trobar les solucions i aquí el govern té la responsabilitat com ja
s’ha dit.
Ja he vingut explicant en els darrers plens les coses que s’estan fent, és a dir, en
primer lloc, al 2015, ja va haver-hi un pla de xoc i, a més a més, estem, servei per
servei, intentant esbrinar tant amb l’empresa com també amb els representants dels
treballadors de l’empresa, esbrinar on estan aquests punts febles, punts febles que
nosaltres volem estudiar des d’un punt de vista empíric, les percepcions, en fi, són
subjectives, i el que volem és analitzar realment aquest servei per servei, en quin
punt en aquests moments no dóna la qualitat que tots ens hem plantejat i anar
aportat solucions.
De fet, ja s’han anat incorporant petites millores i petits canvis organitzatius en
l’empresa, com s’ha fet sempre, perquè aquest és un procés de millora contínua, la
neteja a totes les ciutats és problemàtica, i els canvis socials, els canvis
demogràfics, hem de recordar que aquesta és una ciutat extremadament densa,
amb uns usos de l’espai públic molt intensius, doncs aquests canvis sempre
requereixen, comporten, canvis organitzatius, estructurals, dels serveis i també
canvis de cultura, en qui aplica aquests serveis.
Però si ens atenem al literal dels tres acords que planteja la moció, nosaltres en
principi, si parlem dels temes tecnològics, que es una mica el que ve a parlar, i del
control de la contracta, del que ve a parlar aquesta moció, nosaltres els hem de dir
que, bé, el control rigorós de la contracta ja es fa i es fa cada dia, és la nostra
obligació i, a més a més, en aquesta contracta s’han introduït elements tecnològics,
no tant la APP, que també, per la ciutadania, elements tecnològics de seguiment de
la contracta, que permet tenir un posicionament pràcticament al segon, de
cadascun dels equips que estan al carrer, i això ho estem analitzant dia rere dia.
D’aquest control es desprenen, i lògicament de la inspecció visual d’aquest treball
es desprenen valoracions. Durant l’any 2015 hem imposat, entre cometes, 65
sancions a l’empresa per incompliment de serveis, que això s’ha fet sempre, no
estem descobrint res de nou, això s’ha fet sempre i el que intentem és, en aquest
sentit, ser rigorosos, en aquell moment que falla l’empresa, l’empresa és, en aquest
sentit, sancionada. Bé, per tant, com això ja ho estem fent, aquest control rigorós,
nosaltres no votarem a favor, votarem en contra d’aquest primer acord d’aquesta
moció.
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Referent al segon acord, bé, vostès volen que nosaltres publiquem a la web
municipal d’una forma fàcil i accessible la informació, bé, els itineraris, els serveis,
els horaris, tot això ens sembla molt bé, no tenim cap impediment, és més, si vostès
utilitzen la APP, que està a disposició de tothom, saben perfectament que si es
posicionen a qualsevol punt de la ciutat, saben exactament quin servei n’hi ha diari i
setmanal, a tot arreu, sí mirin, vostès entren en els serveis de neteja a prop i
perfectament els indica què es fa cada dia des d’un punt de vista de recollida viària,
que es cada dia des d’un punt de vista d’escombrada automàtica o mecànica i que
es fa cada dia des d’un punt de vista d’aiguabatre, d’hidroneteja, en fi, dels diferents
serveis que composen la contracta.
Per tant, nosaltres no tenim cap inconvenient, també està a disposició dels
districtes, els ciutadans que no tenen smartphones, en els districtes tenen accés a
aquesta informació amb totes les rutes de serveis, tot això és conegut, jo sóc
regidor d’un districte, de dos, en aquest cas conec perfectament la qüestió, i els
ciutadans que vénen a informar-se tenen, en fi, se’ls hi dóna tota la informació
sobre el que es fa en el seu carrer i en el seu entorn, per tant, no tenim cap
problema, votarem a favor d’aquest segon acord de posar de forma transparent,
perquè ja ho és, tots els serveis que es fan a la ciutat diàriament, i en aquest sentit,
cap problema.
I, per últim, ens demanen o nos piden que mejoremos las prestaciones de la APP
L’H Ben Net, evitando el requisito de acceso mediante WIFI y GPS, esto no lo
podemos hacer por razones tecnológicas, es decir, sí, sí, les explicaré, es muy fácil,
miren, más allá de ciudadanos que tienen o no tienen smartphones, que aquí no
hay problema porque también hay sistemas de atención telefónica y de atención
personalizada en los distritos, en la OAC, hay una cuestión que es tecnológica, que
no me la invento yo, de alguna manera, a ver, la geolocalización nos permite que el
envío del ciudadano, de una queja, esté no solamente justificada a través de la foto,
sino perfectamente posicionada para que se actúe, esto es lógico.
En esta ciudad, actuar con el GPS no es fácil, tenemos muchos edificios que hacen
pantalla, sin el GPS es muy difícil geolocalizar una queja y sin el WIFI que hace de
apoyo al GPS, también es muy difícil, simplemente es una razón tecnológica, yo no
soy ingeniero, simplemente les refiero lo que tecnológicamente se nos ha…, de
alguna manera los requisitos tecnológicos que tiene la APP para que sea eficiente,
eficaz, y sobre todo sea transparente de cara a los ciudadanos, los ciudadanos
además tiene feedback con esta APP, ustedes saben que reciben una notificación
del antes y el después de ese servicio. Que la hemos de mejorar, sin duda, y
estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, pero rescindir en este caso o
prescindir de esta cuestión técnica, no nos ayudaría.
Insisto, la Sra. Esplugas lo ha comentado, el barómetro va dando unos resultados
de cuál es la percepción ciudadana sobre el tema de la limpieza, nosotros lo
tenemos muy en cuenta, atendemos a todos los ciudadanos que también nos
refieren situaciones de mejora, en todo caso sí que creo que es importante que,
más allá de que nos planteemos, y el gobierno está en ello, estas acciones de
mejora, es importante, insisto, en que no hablemos de barrios degradados, de
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percepción de degradación, no, no, esto ha salido en este Pleno, creo que es
importante atender a aquellos datos que son de alguna manera empíricos, y en eso
la Sra. Esplugas tiene razón, hay unos barómetros y nos permiten diferenciar por
territorios, nos permiten diferenciar por sectores también, la opinión de los
ciudadanos. Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo, en relació a la..., jo em referiré a la moció de “los jardines de infancia” o les
escoles bressol o de l’educació infantil, escoles d’educació infantil, el nom no fa la
cosa, nosaltres votarem favorablement a la moció, perquè ens sembla necessària i
també oportuna. Oportuna en el sentit que és el moment també, ja hem fet altres
mocions reiterades, respecte del tema del finançament del 0-3, però en aquest cas
sí que és veritat que va haver una moció del Parlament i el mandat democràtic, tant
que parlem del mandat democràtic, és que les mocions del Parlament es respectin,
sigui com sigui que es va aprovar, però és cert que aquesta moció es va aprovar i,
per tant, crec que s’hauria de donar resposta des del govern.
Jo només recordar que l’educació infantil 0-3 és competència exclusiva, no
compartida, exclusiva, del govern de la Generalitat, i el que no és admissible, per
molta crisi que hi hagi, per molta situació de finançament, és deixar la partida a
zero, això és inadmissible quan tens la competència exclusiva. Es parlava que hi ha
una millora en els índexs d’escolarització, jo els discutiria, però més enllà d’això si hi
ha una millora o no és fonamentalment gràcies a l’administració local, sigui
diputació o sigui ajuntaments, que són els únics que assumeixen el cost de
l’educació infantil 0-3 anys, els únics, quan la competència exclusiva la té el govern
de la Generalitat, i no em serveix d’excusa una cosa que és criticable, que és que el
programa Educa3 que va iniciar el Ministeri d’Educació quan governàvem els
socialistes, es va garantir el finançament d’un terç de les places d’educació infantil a
tot l’Estat Espanyol.
És evident que deixar aquesta partida a zero també va ser un exercici
d’irresponsabilitat, però no és excusa perquè qui té la competència plena, exclusiva,
perdó, també deixi a zero la partida, no em sembla justificable i, per tant, el mandat
democràtic del Parlament és que el departament d’Educació assumeixi el
finançament del 0-3. L’hauria de fer al 100% i finançar als ajuntaments en aquest
ajut que fa per delegar competències o pel que sigui, però ho hauria de finançar al
100%. La resta és una irregularitat i així ho hem de manifestar i nosaltres seguirem
reivindicant aquest finançament.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, queden aprovades les dues mocions. Volen afegir alguna cosa?
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, miren, Sr. Rafael, Sra. Santón, a mi sinceramente me cuesta creer en
su objetividad en cuanto a las mociones, porque me remito, o sea, ustedes desde
que hicieron el pacto de gobierno han cambiado, es normal, pues ahora son la voz
de su amo, sinceramente, lo pienso, honradamente tengo que decirlo, por qué,
porque yo he leído con mucho detenimiento todos sus programas, todo lo que
decían ustedes y veo el cambio radical que ha habido en sus posicionamientos, en
su forma de ver la ciudad que era, que yo creo que es la misma, pero bueno, que
ustedes respondan, obviamente, como les dije un día aquí, al dedo caprichoso que
los ha puesto ahí y que sean la voz de su amo, es natural, por lo tanto, me cuesta
creer, a lo mejor estoy equivocado, pero me cuesta creer. Y mire, no le voy a decir
la palabra innombrable, usted ya sabe, de manera que es difícil creer en su
discurso.
Mire, en cuanto a los señores García, yo creo que aquí les ha faltado solo decir
“España nos roba”, para escudarse, les ha faltado a ustedes, lo digo yo, porque
mire, hoy está el Sr. Junqueras en Madrid pidiendo 350 millones de euros que
seguramente les hemos robado antes y ahora quieren “déjenmelos”, porque el
discurso este siempre, mire, no vale esto, al final son prioridades, al final son…,
ustedes hablan mucho de la pobreza, de los temas sociales, pero ustedes están
imbuidos en una vorágine que sólo piensan y sólo ven hacia adelante, la
independencia, otras cosas que ya se producen aquí también son cansinas, las
embajadas, toda esta historia.
Miren, nosotros estamos hablando de la conciencia social de verdad, de que no hay
que dejar de hacer los presupuestos que son absolutamente necesarios para los
ayuntamientos, para acudir a los temas de la gente que más lo necesita, hoy los
jardines de infancia son algo necesario, es absolutamente necesario, conciliar la
vida laboral y familiar es absolutamente imprescindible hoy si queremos hablar
también del plano de igualdad, que la mujer se sienta más libre y el hombre al
mismo tiempo. Por lo tanto, mire, esos son excusas de mal pagador, ustedes no
votan eso, porque hay la dirección que hay, porque parece que nosotros intentamos
agredir al gobierno de la Generalitat con esto y no es, se trata de intentar aunar
voluntades para tirar adelante y desarrollar políticas sociales que ustedes las
venden muy bien en el Parlamento, pero luego no las cumplen.
Por lo tanto, oiga, la situación financiera es en todos los sitios mala, es precaria, en
todos los sitios, y el concepto de solidaridad hay que tenerlo y ustedes están
siempre diciendo que España les debe 14.000 millones, no sé cuántos miles de
millones, y no es cierto, porque hay un concepto solidario, y ya está bien de esa
cantinela , vamos a hacer lo que tenemos que hacer y entre todos, ustedes y
nosotros, trabajemos de verdad para conseguir el equilibrio en las políticas que
realmente creo que ustedes también, yo no les voy a negar a ustedes su bondad en
que quieren hacer políticas sociales correctas, pero no es la mejor manera gastar el
dinero en historias que hoy por hoy, pues eso, descapitalizan los presupuestos y
luego al final quién se lleva el palo, los más pobres, para que ustedes jueguen con
el dinero.
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Miren, hoy el Sr. Junqueras está en Madrid pidiendo 350 millones, porque si no
estaríamos en quiebra, y de eso quién tiene la culpa, quién ha gobernado esto,
tiene una parte de culpa también el tripartito, que ahí empezó ya la administración a
perder dinero, pero es que lo cogieron ustedes con 15.000 millones y están por
70.000 de déficit, eso no nos van a echar la culpa a los demás, no, no, no haga
usted así, es la realidad. Y esto de decir que España nos roba, déjenlo ya hombre,
ya está muy cansado, como nosotros contestarles con el tema de las embajadas,
las dos cosas son cansinas.
Por lo tanto, vamos a lo que hay que ir y vamos a intentar trabajar para que la
sociedad catalana cada día tenga más beneficios sociales de los recursos de todos
los catalanes y catalanas, y déjense ya de hablar de España, hombre, vamos a
hablar de Cataluña y no le echen ustedes la culpa a España en todo los problemas
que ustedes tienen cuando no saben salir adelante, en los presupuestos y en otras
cosas.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sr. Miguel García, bueno, hay una cosa que se llama asertividad, que es decir las
cosas cuando tocan, donde tocan y el que, usted dice que nosotros hemos
cambiado o ahora tenemos un discurso distinto del de antes, me gustaría que me
dijera en qué sentido ¿en el sentido de vivienda?¿en el sentido de pobreza
energética?¿en el sentido de educación pública?¿en el sentido de sanidad
pública?¿en el sentido de accesibilidad? Si de algo estamos muy orgullosos es del
sentido social del pacto de gobierno que tenemos con el Partido Socialista, muy
orgullosos, y no tengo porqué esconderme de ello.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, yo le pediría que igual que el resto de los concejales, cuando usted
interviene, tienen su opinión, pero están callados, cuando esté hablando cualquier
miembro de este Consistorio, por favor, calle. Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Y le debo reconocer que en este sentido quizás sí que haya cambiado cierto punto
de vista, pero porque ahora lo conozco, es que soy regidor adjunto del área de
Espacio Público, Urbanismo, Sostenibilidad y Vivienda, y conozco cómo se controla
el servicio y conozco lo que hay y entonces, a razón de eso, como tengo más
información, expongo mi opinión respecto a la moción que ustedes presentan, que
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es algo totalmente lícito y lógico. Y en lo demás, le invito a que me explique un día,
cuando quiera, en qué ha cambiado nuestro discurso.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Aclararle, Sr. García, que yo sigo votando como siempre he votado, que es
preguntando e informándome primero y conociendo cuál es la realidad, cosa que
les animo a hacer, porque les vendría muy bien ese ejercicio. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, bé, si no vol no, no se senti obligat.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
És que et sents..., sí, sí, sí, t’acabes sentint obligat a dir, avui tenim un exemple de
en què canvia de discurs, per exemple, en el punt 11 de la primera part del Ple, diria
que en el seu moment van votar a favor, diria que en el seu moment van votar a
favor de la moció que es va aprovar i diria que avui han votat a favor de fer el
projecte, tot i que no s’han complert, diria que han canviat, i crec que en molts altres
grups, diria que estic parlant jo ara, no tinc per què sentir-te mentre parlo jo, diria
que com que no s’han aprovat, sí? no s’han complert els acords que es van aprovar
en aquell moment, heu canviat d’opinió si avui accepteu el projecte, tal i com no
l’acceptàveu fa, doncs això, cinc mesos o una cosa així. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, intentaré centrar-me. Sra. Sonia Esplugas, sí, és que abans ha dit una cosa
amb la que em sento...anava em sembla que per la bancada d’allà, però com que
també em sento al·ludit, la culpa no és de Madrid, Madrid és una ciutat molt digna i
molt maca, la culpa és del PP que governa a l’Estat Espanyol, matís.
Dos, Sr. Miguel García li diré una cosa, jo intento sempre expressar-me amb
educació, intentant no fer mai cap confrontació si no és estrictament necessari, i en
aquests moments és estrictament necessari, perquè vostè sempre parla dels
independentistes i jo sempre li dic, a mi em preocupa molt poc que em digui alguna
cosa, inclús que, vull dir, que em falti al respecte, m’és igual, no dic que ho hagi fet,
però m’és igual, però crec que hi ha molta gent que potser és el 50%, bé, va, el
48%, per vostè és el 48% de la població que ho són, els hi hauria de tenir més
respecte, perquè sempre entrem en la provocació de les ambaixades i tal.
Miri, l’Estat Espanyol té moltes ambaixades que no serveixen per quasi res o res i
això és històric, d’un país que històricament ha fracassat en moltes coses, parlem
de moltes coses, també tenim un exercit espanyol en el que es gasten molts diners i
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no serveix per res. És la meva opinió, per d’altres serà una altra, però com que aquí
cadascú expressa la seva opinió, ara em toca a mi. Després, parlem de diners i
cultura, museus de Madrid i tal, els mils de milions que donen allà i que en museus
importants a Catalunya, que en podrien haver-hi a la resta de l’Estat Espanyol i no
donen.
És a dir, el Sr. Junqueras està a Madrid anant a buscar els diners dels catalans, el
problema és que els ha de demanar i, clar, ha de fer aquest exercici.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, el Sr. Junqueras está..., usted ha dicho que ha ido a Madrid a pedir el dinero que
a lo mejor ustedes le habían robado, yo no sé lo que robado usted. Nosotros vamos
a estar aquí repitiendo lo mismo cada vez que presenten mociones repetidas y que
se hayan discutido, y que obvien una realidad, que es que la situación financiera de
Cataluña es la que es. Y no es así porque en España sean muy malos, es porque
desde el PP se está laminando la autonomía financiera de todas las comunidades
autónomas y en especial de Cataluña.
Y la prueba es, porque cuando aquí se aprueban nuevos impuestos que están
vigentes en otras comunidades autónomas, ustedes van y lo recurren al Tribunal
Constitucional, porque impiden con su política que desde Cataluña podamos
disponer de más recursos, porque ustedes hacen un reparto del déficit injusto, que
impide que las comunidades autónomas puedan hacer más política social y cargan
el peso del déficit del Estado a las comunidades autónomas, y esto conduce a una
asfixia financiera.
Yo no soy el que ha hablado en este Pleno, ahora mismo, de independencia y de
embajadas y de nuevo país y tal, han sido ustedes, entonces, quiénes son los
cansinos. Yo estoy hablando de una situación que es real, que es de asfixia
económica, son ustedes los que están trayendo a colación continuamente que si la
independencia, que si las embajadas, pregúntense qué narices hacen las
embajadas españolas y por qué en Andalucía, por ejemplo, Ciudadanos está
apoyando también esas embajadas autonómicas que tanto critican en Cataluña.
¡Ya está bien hombre!

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sr. Monrós, vostè intenta ficar com el diable al Partit Popular quan..., sí, sí, sí, quan
en veritat és mani qui mani a Madrid, o sigui, ara governa el PP, llavors el dimoni és
el PP, quan abans governava el Partit Socialista era el Partit Socialista qui no
concedia les coses que demanaven des del govern de Catalunya. Jo vull recordarlos, tant al Sr. Monrós, com al Sr. García, que tenim un model de finançament que
es va aprovar i que allà emana tot el model que nosaltres estem ara mateix
sostenint, el que passa és que hi ha un seguit de prioritats que pel govern de
Catalunya no són les polítiques socials o les polítiques educatives, sinó és, vostès
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mateixos ho han dit, és la independència, és construir un estat i, per tant, totes les
energies i tots els recursos se’n van cap aquí. Per mi no és legítim, en el sentit que
considero que hi ha d’altres prioritats, vostès, bé, han sortit els escollits i, per tant,
doncs tenen el seu model i la seva ruta a seguir.
En qualsevol cas, també recordar-li al Sr. García que nosaltres quan trobem que
s’aprova una Llei, sigui de la comunitat autònoma que sigui, que considerem que
està mal feta i que pot solapar, doncs les competències que des de Madrid es
tenen, tenim el recurs, com el tenen vostès, que han anat moltes vegades, d’anar al
Tribunal Constitucional, o sigui ¿Qué pasa? ¿que aquí hay dos balas de medir,
cuando ustedes van al Tribunal Constitucional está perfecto y nos tiene que dar la
razón, y cuando va el Partido Popular entonces no es legítimo? Pues va a ser que
sí, tanto es legítimo que vayan ustedes, como que vayamos nosotros, por lo tanto,
hay unas herramientas que nos pone la democracia al servicio acudir, y lo vamos a
hacer siempre que haga falta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy breve, vamos a ver, este debate se va a reproducir muchas veces en este
Pleno, porque al final estamos siempre achacando culpas a Madrid, y es lógico que
nosotros digamos, oiga, es que no es así. Mire, es un concepto solidario el que
tiene esta nación, la nación española, en las autonomías, y cuando usted dice que
no se les deja aprobar leyes, pues mira, todas las que ustedes quieran siempre que
estén dentro del marco de la Constitución, el problema es que ustedes no observan
la ley de leyes y quieren hacer, como algún otro que hay por ahí también que
empieza también a decir cosas raras, un reino de taifas este país y este país tiene
un marco constitucional, no, hombre, no hagas así, por favor, es que da pena ver la
cara que pones cuando te dice uno realidades, vamos, grandes, como panes de
grandes.
¿Es o no es cierto que nosotros nos regimos por la Constitución, nos guste o no
nos guste y que podamos o no cambiarla? Pero si eso es cierto, mientras que esté
vigente hay que observarla y ustedes quieren hacer leyes aquí que se salen y
entonces, claro, el Estado tiene que defenderlo, porque si cada uno hiciera en su
casa lo que le diera la gana, esto se convertiría en un reino de taifas, y este es el
quid de la cuestión, que ustedes dicen, desconectamos, nos vamos, y lo hacen en
contra a viento y marea y tal y cual, y cuidado que si se le ocurre al ejército español
decir que por una estrategia, una estrategia de trabajo y tal, manda 50 tanques
aquí, ya están ustedes viendo cosas raras, pues no.
Nosotros no tenemos ningunas ganas de conflicto, no hay más que leer lo que
dicen, no haga usted así, no tenemos ningunas ganas, queremos que nos
entendamos, estamos condenados a entendernos, ya está bien de reprocharle a
España lo que creo que hace bien, que es mirar porque el ordenamiento jurídico y
la Constitución se cumplan, aquí y en cualquier sitio que sea de su ámbito y de su
competencia. Por lo tanto, reino de taifas no, oiga, y reparto solidario y ya está bien
de quejarse de que Madrid nos roba, que eso es lo que me molesta, yo no digo que
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sea así, pero ustedes lo han dicho hasta la saciedad, no hay más que ver lo que
escriben, y a eso me remito.
Miren, señores García, vamos a intentar hacer entendernos y estamos condenado a
entendernos, porque quien sufre las consecuencias de este debate cruzado es el
enfrentamiento, el enfrentamiento hay que acabar con él y vamos a intentar
entendernos, ustedes y nosotros, por el bien de Cataluña y de los catalanes.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, gracias. Vamos a pasar a las mociones del Partido Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 22 i 23; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 22.- PARA GARANTIZAR EL CONTROL DIARIO DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES, LIMPIEZA VIARIA Y LIMPIEZA DEL
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD Y EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A
LA INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
ATENDIDO que en fecha 28 de septiembre de 2010, el Pleno de este Ayuntamiento
acordó: “ELEVAR A DEFINITIVA l’adjudicació provisional del contracte de la
concessió administrativa per a la gestió dels serveis de recollida de residus
municipals, neteja viària i neteja del clavegueram; així com el transport dels residus
als centres de tractament, selecció o transferència que siguin autoritzats pels
òrgans competents, a favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SA, per un termini de deu anys, comptats a partir de l’inici de la
prestació dels serveis…”.
ATENDIDO que, como se puso de manifiesto en el Acuerdo de este Plenario de
fecha 29 de septiembre de 2015, es generalizada la opinión y el malestar de la
ciudadanía de L'Hospitalet en relación a la suciedad en las calles y el incivismo
reiterado en nuestra Ciudad.
ATENDIDO que de conformidad con el CAPÍTULO XI del Pliego de Condiciones
Generales de los Servicios de recogida de Residuos municipales, limpieza viaria y
limpieza del alcantarillado de la Ciudad de L’Hospitalet; que regula el CONTROL
DE PRESTACIONES; establece entre otras previsiones que:
“El control de las prestaciones tiene como objetivo general optimizar los servicios
adjudicados y mejorar la calidad de los mismos. A tal efecto, con independencia de
las revisiones de las rutas de los distintos tratamientos, se procederá a la
verificación diaria del nivel de la prestación de los servicios contratados y en
definitiva la valoración de las cantidades programadas y realizadas, así como
también de la calidad obtenida. Por ello el sistema de control contemplará:
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-

El cumplimiento cuantitativo de la prestación planificada.

-

El cumplimiento cualitativo de la prestación de acuerdo con las normas
generales o específicas de calidad y ejecución.

El control se realizará sobre el tipo y número de equipos que determine el
Ayuntamiento que establecerá también eI orden de actuación, la hora y lugar del
control. EI resultado obtenido de cada control será de aplicación al equipo
inspeccionado y se hará extensivo, en parte, al resto de equipos del mismo tipo”...
…”El contratista podrá ejercer el derecho a la presencia en los controles en la
medida que lo considere oportuno: a través del jefe de equipo o representante que
designe”.
“En caso de desacuerdo en las conclusiones de determinados controles, haya
asistido la empresa o no a ellos, las valoraciones del técnico municipal o del
inspector mantendrán su valor a todos los efectos. En todo caso, en la elaboración
de la certificación mensual, se dará audiencia al concesionario a fin de que alegue y
presente los documentos y justificaciones que estime oportunos”.
ATENDIDO que los controles harán referencia al estado de limpieza del tramo de
vial anterior al punto donde se localice el equipo, y que por tanto de acuerdo con la
planificación se considerará recién hecho, en relación con el estado mínimo de
limpieza previsto para los distintos tratamientos básicos. Que los controles tienen
por objetivo final obtener una valoración sobre la satisfacción (o insatisfacción) de
las prestaciones, de acuerdo con las condiciones del Pliego. Lo que podrá suponer
para la empresa adjudicataria, en función de las deficiencias verificadas, una
merma a aplicar en la certificación del 20% al 60%.
ATENDIDA la importancia de los controles de la calidad de los Servicios de
recogida de Residuos municipales, limpieza viaria y limpieza del alcantarillado de
nuestra Ciudad, a realizar diariamente por parte de los servicios competentes de
este Ayuntamiento.
ATENDIDA la necesidad de mejorar la percepción que la ciudadanía tiene en
relación a la limpieza de la Ciudad, así como avanzar en la transparencia y control
de la prestación del servicio, se hace preciso facilitar el acceso a la información
detallada de los itinerarios y horarios de los diferentes servicios de recogida de
residuos municipales, limpieza viaria y alcantarillado; recogiendo en la web
municipal la información precisa (plano ruta-itinerario diferentes servicios, horarios
de inicio y finalización y calendario semanal) que pueda facilitar a los ciudadanos
que se sientan afectados (como beneficiarios finales de los servicios municipales),
en caso de un deficiente servicio, el canal para que puedan hacer llegar a este
Ayuntamiento los datos objetivos que incidan, en su caso, en la deficiente
prestación del servicio. La web también recogerá un índice detallado de los
informes diarios de las deficiencias detectadas por los controles efectuados por los
servicios municipales.
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VISTO que la APP Neteja LH, puede ser una herramienta válida que puede
coadyuvar a la necesario control, transparencia y participación ciudadana que
hemos comentado en el ATENDIDO anterior; es preciso resaltar que la cobertura
de dicha APP es insuficiente ya que apenas alcanza al millar de usuarios
registrados, la información que facilita es exigua, presenta dificultades en el envío
de las imágenes adjuntas, requiere tener activado conjuntamente el GPS y WIFI,
sólo facilita información del punto en el que se encuentra el usuario y de las 24
valoraciones de usuarios de la aplicación 11 la valoran mala o muy mala.
Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMERO amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; 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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMERO: INSTAR a la Tenencia de Alcaldía del Área de Espacio Público,
Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad para que garantice la realización diaria,
por parte de los servicios municipales competentes, de los controles de la
calidad de los Servicios de recogida de Residuos municipales, limpieza viaria y
limpieza del alcantarillado de nuestra Ciudad.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGUNDO, que literalment diu:
SEGUNDO: INSTAR a la/s Tenencia/s de Alcaldía competente/s a que publique
en la web de este Ayuntamiento, de una forma fácil y accesible, la información
precisa y concreta de: plano de la ruta-itinerario de los diferentes servicios,
horarios de inicio y finalización de los mismos y calendario semanal; así como,
un índice detallado de los informes diarios de las deficiencias detectadas por los
controles efectuados por los servicios municipales.
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c) Ha estat aprovat el punt TERCERO amb 14 vots a favor dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; 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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; 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: INSTAR a la/s Tenencia/s de Alcaldía competente/s a que asegure
la mejora de las prestaciones de la APP Neteja LH; evitando el requisito de
acceso mediante WIFI y GPS, mejorando su funcionamiento técnico para
reducir incidencias en su uso, ampliando la información disponible y fomentando
su difusión para un uso mayor por parte de la ciudadanía.
d) S’aprova per unanimitat el punt SEGUNDO, que literalment diu:
CUARTO: DAR TRASLADO a la Alcaldía-Presidencia, a la Tenencia de Alcaldía
del Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, a la
empresa adjudicataria Fomento de Construcciones y Contratas, SA, a la
Federación de Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet, a las Asociaciones y
Gremios de Comerciantes de la Ciudad y a todos los Grupos Municipales de
este Consistorio.
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 23.- INSTANDO AL GOBIERNO DE LA GENERALITAT A
GARANTIZAR UNA FINANCIACIÓN MÍNIMA DE LOS JARDINES DE INFANCIA
DE NUESTRA CIUDAD.
ATENDIDO que la Disposición Final Segunda de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de
Educación; establece que el Gobierno de la Generalitat, con la finalidad de alcanzar
los objetivos de la citada Ley, debe incrementar progresivamente los recursos
económicos destinados al sistema educativo y, tomando como referencia los países
europeos que se distinguen por su excelencia en educación, debe situar
progresivamente durante los próximos ocho años el gasto educativo cerca de, como
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mínimo, el 6% del producto interior bruto.
ATENDIDO que la Disposición Final Cuarta de la Ley 12/2009, establece que dicha
Ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. La publicación de la Ley 12/2009, se materializó en el
DOGC núm. 5422, de 16 de Julio de 2009.
ATENDIDO que el pasado 3 de marzo de 2016, en sesión núm. 10 del Parlament
de Catalunya, se aprobó, con el apoyo entre otros del Grupo Parlamentario de C,s,
una moción sobre el sistema educativo, presentada por el PSC, en la que, en su
punto primero, se insta al Gobierno de la Generalitat, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Final Segunda de la Ley 12/2009, a Incrementar
progresivamente los recursos destinados al sistema educativo hasta situar el gasto
educativo como mínimo en el 6% del producto interior bruto los próximos cinco
años.
ATENDIDO que el punto segundo de la moción aprobada en fecha 3 de marzo de
2016, en relación con las Jardines de infancia (Escoles Bressol), el Parlament de
Catalunya:
a) Constata que hay que recuperar la corresponsabilidad del Gobierno de la
Generalitat en la financiación del servicio público de los Jardines de infancia
municipales.
b) Insta al Gobierno de la Generalitat a garantizar, tal como establece la Ley de
Educación, una financiación de los Jardines de infancia que cubra como mínimo un
módulo económico de 1.600 € por plaza y año, y comprometerse a aumentarlo
progresivamente hasta los 1.800 € por plaza y año acordados con los
ayuntamientos.

VISTAS las manifestaciones de la Alcaldesa de nuestro Municipio, compartidas por
este Grupo Municipal, en las que pone resalta los problemas de financiación en que
se encuentran las Escoles Bressol en nuestro Municipio por el incumplimiento
reiterado de la Generalitat de Catalunya de sus compromisos así como por el
incumplimiento del pago de la deuda existente por este concepto.
ATENDIDA la obligación derivada de la Disposición Final Primera, punto 1, de la
Ley de Educación, que establece:
“1. El Gobierno debe garantizar los recursos suficientes para hacer frente a la
prestación de los servicios cuya titularidad delegue en los entes locales. Cualquier
nueva atribución de competencias, formalizada mediante convenio entre el
Departamento y el correspondiente ente local, debe ir acompañada de la asignación
de los recursos suplementarios necesarios para financiarla correctamente. Para la
asignación de los recursos debe tenerse en cuenta la financiación del coste total y
efectivo de los servicios delegados, que debe fijarse de acuerdo con las entidades
municipalistas. La asignación de recursos debe ser una condición necesaria para
que entre en vigor la delegación de la competencia”.
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Por todo lo anterior, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMERO, amb una esmena “in voce” ja introduïda,
amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot en contra
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno de la Generalitat, de conformidad con la
moción aprobada por el Pleno del Parlament de Catalunya el pasado 3 de
marzo de 2016, para que garantice, tal como establece la Ley de Educación,
una financiación de los jardines de infancia que cubra como mínimo un módulo
económico de 1.600 € por plaza y año, y se comprometa a aumentarlo
progresivamente hasta los 1.800 € por plaza y año acordados con los
ayuntamientos.
b) Ha estat aprovat el punt SEGUNDO amb 24 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; 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 la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents
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en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a que exija al Gobierno de la
Generalitat de Catalunya el abono, a este Ayuntamiento, la deuda pendiente
derivada del incumplimiento de su compromiso y obligación de financiación de
las Escoles Bressol.
c) Ha estat aprovat el punt TERCERO amb 26 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot en contra
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO: DAR TRASLADO al Gobierno de la Generalitat , al Consell Educatiu
de l’Hospitalet, a las Escoles Bressol ubicadas en nuestro Municipio, a las
AMPAS de las Escoles Bressol de esta Ciudad y a todos los Grupos
Municipales de este Consistorio.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 24, 25 i 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sra. Esplugas.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
No, perdó, pari un moment, a veure, tenim encara quatre blocs, ho dic perquè si
som tots capaços de fer un esforç de síntesi, jo crec que ho agrairem.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data de 9 de
desembre de 2015, va anul·lar parcialment el Protocol d’Usos Lingüístics al sector
sanitari públic a Catalunya i el Protocol d’Usos Lingüístics de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic.
La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
va anul·lar diversos preceptes del protocol d'us del català per part dels treballadors
de la Generalitat i també del protocol d'usos lingüístics per al sector públic de
Catalunya, que prohibien l’ús de la llengua castellana.
Atès que el català i el castellà han d'estar a un mateix nivell d'equilibri per garantir
els drets de tots els catalans i les catalanes a exercir el seu dret d'opció lingüística
com a usuaris dels serveis de salut.
Atès que nosaltres, des del Partit Popular, considerem que no és democràtic
prohibir als metges l’ús d’unes de les dues llengües oficials a Catalunya en les
seves reunions de treball.
Atès que una de les disposicions d’anul·lació determinava que tant si la conversa la
inicia l'usuari com el treballador, aquest la mantindrà en català, independentment de
la llengua que utilitzi l'interlocutor, tret del cas que l'usuari manifesti dificultats per
entendre el català o demani ser atès explícitament en l’altra llengua oficial.
Aprofitant també aquesta sentència, nosaltres des del Partit Popular considerem
que l'Hospitalet, a més a més, té aprovat un Reglament d’ús de llengua que no
garanteix la igualtat entre les dues llengües oficials de Catalunya. Considerem que
aquest Reglament conté nombroses al·lusions al caràcter de preferent del català,
convertint el català en una norma i relegant el castellà a una excepció, fins al punt
d’especificar que només es faran impresos bilingües quan hi hagi alguna
circumstància especial que ho recomani.
I atès que en molts casos aquest Reglament ni tan sols contempla el castellà com
una a possibilitat.
Nosaltres des del Partit Popular primer el que volem és declarar la vigència dels
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drets lingüístics reconeguts en l’Estatut i en la Constitució.
Dos, instar a la Generalitat de Catalunya a garantir el dret de tots els catalans a ferne servir de qualsevol de les nostres llengües oficials a Catalunya i no prohibir als
funcionaris la utilització únicament del català i no del castellà.
Instar al Govern Municipal a iniciar els tràmits per canviar el Reglament d’ús de la
llengua catalana a l’ajuntament de L’Hospitalet, per prohibir l’expressió “preferent” i
fer les modificacions necessàries per garantir el bilingüisme real, igual que al carrer,
i la igualtat de les dues llengües.
Respecto a la siguiente moción, en defensa de las diputaciones, desde el comienzo
de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los Cabildos y los Consejos
Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de la
mejora generalizada de nuestros pueblos y ciudades, ayudando a los municipios a
desarrollar sus competencias y a prestar más y mejor servicio. Su objeto final ha
sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo servicios de
calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya
ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
A lo largo de todos estos años han garantizado permanentemente la asistencia, la
cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios,
facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente en todas aquellas zonas
rurales.
Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su
supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos, para los cuales
nosotros consideramos que son imprescindibles para combatir esa despoblación.
Las diputaciones son verdaderas administraciones territoriales, con competencias
propias, con autonomía para gestionar sus intereses y, por tanto, además, están
reconocidas por la Constitución.
Finalmente, a nuestro parecer, son un elemento clave para la vertebración nacional,
razón por la cual consideramos que su eliminación es la pretensión constante de
políticas a favor de los nacionalistas.
Por todo ello, nosotros consideramos que:
Primero, debemos reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares, como gobiernos que cumplen la misión de cooperar
en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los
ciudadanos, a los cuales prestan un servicio que es necesario.
Instar al futuro gobierno de la Nación a que respete estas instituciones y a no
castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios
pequeños o rurales.
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Tercero, poner en valor que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y
Consejos Insulares, no pasa por su eliminación, sino por alcanzar, junto con los
ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y
eficaces, al servicio de los ciudadanos, con las que no se solapen competencias, y
que cuenten en el mismo sentido, con el mismo nivel y autosuficiencia que las
demás administraciones del Estado.
Y le paso la palabra a mi compañero Pedro Alonso.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Sí, jo presentaré la moció aquesta de la defensa del semàfor aquest de l’avinguda
Torrent Gornal. Aquesta moció es porta a Ple, perquè ja hi ha un compromís en la
regidoria de districte de fa més de sis anys que s’hauria d’haver instal·lat, llavors, jo
demanaria un termini d’instal·lació d’aquest semàfor.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Es para plantear una enmienda, entonces creo que antes de hacer el debate...

SRA. ALCALDESSA
Venga, una enmienda.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Es simplemente, en la moción..., la última moción que ha presentado la Sra. Sonia
Esplugas, que habla de todas las administraciones supramunicipales, pero locales,
si pudiera incluir los “Consells Comarcals”, eso una.
Y en la moción que planteaba el Sr. Pedro Alonso, teniendo en cuenta que el
proceso de licitación, tal y como explicamos en la Comisión Informativa, ya está en
marcha, otra cosa es que usted luego haga una pregunta diciendo, pero bueno,
esto cuándo va a ser, pero teniendo en cuenta que el proceso de licitación está en
marcha, le pediría que retirara la moción o la dejara encima de la mesa, a la vista
de que se produjera la adjudicación.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Jo la deixo sobre la taula a veure quan es pot muntar aquest semàfor.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Esplugas, la enmienda.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosotros no aceptamos la enmienda, nosotros presentamos esta moción
atendiendo...

SRA. ALCALDESSA
Ja està, Ja està, no cal donar més explicació.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracies, respecte a la moció de suport a la llibertat lingüística, en contra del primer
punt, a favor del segon i del tercer. Voto en contra del primer punt, perquè
bàsicament no crec que des d’aquí s’hagi de declarar la vigència d’una cosa que ja
és vigent. Respecte a la resta de punts, el nostre deure com a administració és
complir la Llei i si hi ha sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que demanen que es modifiquin alguns punts del Protocol d’Usos Lingüístics, doncs
s’hauran de modificar.
Respecte a la moció en defensa de les diputacions, a favor del primer punt i en
contra del segon i del tercer. Crec que s’ha de donar importància a les
administracions supramunicipals, ja que permeten garantir la igualtat de l’accés del
serveis i recursos públics de tots els municipis, això no ho posaré en dubte. Ara bé,
el segon punt diu: Instar al futur govern de la Nació que respecti aquestes
institucions per no castigar als milions d’espanyols que conviuen en municipis
rurals. Crec que el futur govern el que haurà de respectar en primera instància, serà
la voluntat democràtica del poble i si aquesta voluntat és precisament canviar
aquestes administracions o fer canvi a la Constitució, perquè es gestioni d’una altra
forma, així haurà de ser. Ja n’hi ha prou d’aquest discurs de la por i d’aquest rebuig
als canvis, ningú ha de quedar desemparat perquè hi hagin canvis al respecte. I el
vot en contra del punt tercer és per coherència i conseqüència del que he dit en
aquest segon punt, el present i el futur de les diputacions passarà pel que es
decideixi democràticament que ha de passar i no per les imposicions de persones
que volen continuar controlant i garantint un lloc als seus feus particulars.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
De la moció de llibertat lingüística, en contra del primer punt, a favor de la resta, i de
la de les diputacions, a favor del primer i en contra del dos, del tres, i a favor del
quatre.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem en contra de les dues mocions. En relació a la 24, el grup
municipal de la CUP-Poble Actiu votem en contra de la moció de suport a la llibertat
lingüística a les administracions públiques presentada pel grup municipal del Partit
Popular i voldríem exposar algunes consideracions.
Primer, considerem que la llengua catalana ha de ser la llengua preferent d’aquest
Ajuntament, de la Generalitat i de totes les administracions públiques dels Països
Catalans, perquè la llengua catalana és la nostra llengua pròpia i comuna.
En segon lloc, el coneixement i l’ús de la llengua catalana ha de ser exigible, per
nosaltres, als treballadors i treballadores públics i públiques, com a mínim als que
hagin d’interactuar amb el veïnat, perquè aquesta és la única manera de garantir el
dret a l’atenció en català.
Rebutgem el bilingüisme com a concepte i la mateixa idea d’equiparar català i
castellà. A Catalunya no tenim dues llengües, en tenim moltíssimes més, però una, i
només una, per nosaltres, és llengua pròpia.
Volem deixar palès, atès que a la moció no s’esmenta, que la llengua catalana i els
catalanoparlants hem patit durant més de dos segles la persecució política, fins
arribar a l’extrem de ser prohibida en diverses etapes de la història, per part de les
autoritats castellanes en l’època de Felip V i per part dels governs durant la
Dictadura de Primo de Rivera i el llarg període de dictadura de 40 anys del
franquisme. Posteriorment, el català ha patit encara diversos intents de minimització
ja sia via Decrets com la nefasta Llei Wert o en base a sentències judicials que no
reconeixen ni respecten la llengua pròpia de Catalunya.
Altres factors que han afectat negativament la nostra llengua són, per exemple, la
imposició legal del castellà en algun períodes significatius de la nostra història, les
condicions polítiques i socioeconòmiques en què es produïren els canvis
demogràfics de les darreres dècades i, darrerament, el fenomen de la globalització
de la informació, la comunicació, i les indústries culturals.
La llengua catalana també ha de conviure amb el fet que gran part de la població té
altres llengües familiars i de comunicació habituals i preferents. Aquesta realitat,
doncs, exigeix una política lingüística que ajudi eficaçment a normalitzar la llengua
pròpia de Catalunya i que, alhora, garanteixi un respecte escrupolós als drets
lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes.
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Aquest procés de normalització que ha estat i és exemplar pel que fa la convivència
de les ciutadanes de Catalunya, es fonamenta actualment en la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística que també reconeix l’Estatut. El Reglament per a l’ús
de la llengua catalana de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat pel Ple
l’any 2006, es basa en l’esmentada Llei de política lingüística.
El grup municipal del Partit Popular afirma cínicament, al nostre entendre, en la
seva moció que ja s’han aconseguit els objectius de recuperació i normalització,
potser per ells i elles, pel Partit Popular qualsevol progrés en l’ús del català els hi
sembli excessiu. La realitat és que no podem parlar de normalitat en l’ús de la
llengua, encara que el grau de coneixement a nivell de Catalunya ha augmentat, és
només la llengua habitual d’un 36% de la població, dades d’IDESCAT.
A més, en l’objectiu de normalitzar l'ús del català tenim grans mancances,
especialment en les administracions públiques, l’àmbit jurídic i notarial, els mitjans
de comunicació social, les indústries culturals i el món socioeconòmic. Per tot això
constatem que no hem assolit la normalitat i ens oposem fermament a l’enèsim
intent per part de l’unionisme espanyolista de suprimir la realitat catalana mitjançant
els atacs a la llengua. No estem d’acord en posar pals a les rodes a un procés de
normalització lingüística que és exemplar i que encara no ha acomplert l’objectiu de
normalitzar i fomentar l'ús del català.
Per totes aquestes raons evidents, i tenint en compte l’actual panorama de
politització que està patint el poder judicial en aquest últims anys, per part de la
CUP-Poble Actiu posem en dubte la imparcialitat de les sentències del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya pel que fa els usos lingüístics del país, i
defensarem, com ho hem fet sempre, continuar amb les polítiques de normalització
lingüística.
I encara més, no només ens oposem a la moció, sinó que encoratgem el govern
municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a fer complir el Reglament
per a l’ús de la llengua catalana aprovat pel Ple l’any 2006, a seguir amb les
polítiques de normalització, com s’està fent fins ara, i a refermar el caràcter
preferent del català a l’Administració.

Essent les 13.12 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.

En relació a la 25, també la votarem en contra, per nosaltres les províncies són una
divisió administrativa imposada per l’Estat Espanyol i que no respon a la realitat
social, política, econòmica ni cultural dels territoris. Aquesta realitat es construeix
als municipis i, per tant, som partidàries de potenciar l’autonomia d’aquests dotantlos de més competències i més recursos econòmics. Actualment, les hisendes
locals participen d’un 13% del pressupost estatal, caldria que participessin d’un 30%
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si ens creiem el principi de subsidiarietat. Per exemple, als països nòrdics les
hisendes locals participen d’un 33% del pressupost estatal.
La divisió de l’estat espanyol en províncies respon a una concepció de l’estat que
no compartim, un model de govern centralitzador. Efectivament, tal i com s’afirma al
text de la moció, “las provincias son elemento clave para la vertebración nacional,
razón por la qual su eliminación es una pretensión constante de las formaciones
políticas nacionalistas”, en aquest punt segurament els hi donaríem la raó,
certament des de la CUP-Poble Actiu, organització independentista, apostem per la
supressió de les Diputacions.
No posem en dubte la necessitat d’una coordinació eficient i cooperació entre els
municipis, especialment en el medi rural, posem en dubte la vigència i les funcions
de les Diputacions que considerem que són institucions opaques, poc arrelades
territorialment i representatives de l’unionisme espanyol, per nosaltres. Apostem per
unes administracions supracomarcals molt més connectades al territori, i que es
basin en un model de funcionament caracteritzat per l’eficiència i la transparència.
La necessitat d’abordar les problemàtiques associades a l’envelliment de la
població i la dispersió geogràfica, pensem que no justifica l’existència de les
Diputacions provincials, el que cal es repensar l’actual sistema de dominació social,
econòmic i patriarcal i el model de relacions socials.
En relació al text dels acords de la moció volem fer algunes consideracions:
En el primer acord, les diputacions provincials tenen representants polítics que no
són triats per elecció directa, per tant, no faciliten la participació política ciutadana,
són unes institucions molt allunyades de les persones i de les seves necessitats
reals.
En relació al segon, no compartim el concepte “Gobierno de la Nación”, a més
argumentant que cal respectar aquestes institucions per no castigar al medi rural,
implícitament deixa al descobert la seva inutilitat al medi urbà, que és
majoritàriament el cas de Catalunya, fent-nos deduir una duplicitat de funcions.
Donada la seva inquietud pel bon funcionament de les institucions, els emplacem a
treballar per aconseguir que les futures vegueries representin una simplificació de
l’administració, apropant-la a les persones, i on es treballi de forma eficient i
transparent per l’equilibri territorial.
En relació al tercer, no és creïble la voluntat expressada al tercer acord i expressem
el nostre posicionament en contra d’aquesta nova ofensiva recentralitzadora i
uniformitzant de l’Estat, que per via de la LRSAL, la “Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local”, pretén utilitzar aquesta institució com
l’eina per recentralitzar, uniformar i incidir negativament en l’autonomia local.
Gràcies
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Essent les 13.18 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Quant a la moció 24, de nou torna a sorgir el debat estèril sobre la imposició del
català. Hi ha vegades que vostès carreguen contra la immersió lingüística i ara
resulta que li toca a tota l’administració pública. És interessant que plantegin la no
discriminació del castellà a les administracions públiques, quan son vostès mateixos
els que han vetat l’ús del català al Parlament Europeu.
També puc recordar una anècdota de fa uns dies al Congrés espanyol, quan Albert
Rivera va decidir fer una mica de “postureo” i va parlar en català, les crítiques des
de la bancada popular va ser notòria i es va escoltar perfectament, suposo que en
aquell moment estaven debatent sobre la llibertat lingüística a les administracions
públiques. Les crítiques a les xarxes socials cap al locutor de beIN SPORTS de fa
dos dies també devien ser per parlar de llibertat lingüística.
El dia que el català estigui normalitzat serà el dia en el que puguem votar a favor
d’aquesta moció, fins llavors, moment que dubto molt que arribi, votem en contra
d’aquesta moció.
Quant a la moció de les diputacions, el debat que planteja aquesta moció és
completament estèril per nosaltres, ja que sorgeix d’una picabaralla parlamentaria al
Congrés entre socialistes i Ciutadans, per tal d’aconseguir un pacte per la
investidura de Pedro Sánchez. Plantejant aquesta moció al Ple, no crec que puguin
solucionar els seus problemes al “Congreso” i dubto moltíssim que sigui capaç de
solucionar cap tipus de problema als hospitalencs i hospitalenques.
Les diputacions no són el model territorial que defensa Convergència, en el seu
moment vam plantejar un nou model territorial molt més adient per Catalunya, les
vegueries. Aquest model ja el vam reivindicar en el seu moment amb l’aprovació de
la Llei de vegueries l’any 2010, emmarcat en la creació d’un model territorial propi
que garanteix uns serveis millors i més propers.
Així, està clar que defensant el nostre propi model territorial i un Estat català
independent, els debats sobre la necessitat o no de les diputacions i la resta
d’òrgans territorials similars queda buit. Tot i això, mentre les diputacions continuïn
sent un model necessari per obligació, considerem positiva la seva existència, però
sense la necessitat de defensar-les.
En definitiva, aquest no és un tema d’importància per nosaltres i creiem que tampoc
té l’afectació suficient a la ciutadania de l’Hospitalet, com per presentar una moció
al respecte, per tant, ens abstindrem en aquesta votació.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Jo em posicionaré sobre la moció número 25 i el Coque sobre la moció número 24.
Respecte a la moció número 25, aquest grup municipal votarà en contra, creiem
que no és oportú que el Partit Popular que està al govern i que està atacant al
municipalisme amb el que és la LRSAL i que no fa un finançament just als
municipis, doncs presenti tipus de mocions com aquestes. Jo sí que valoro la tasca
que fan les diputacions, jo crec que és un organisme supramunicipal que dóna
suport als municipis per implementar, doncs polítiques de plans d’ocupació,
polítiques socials, rehabilitació en el tema de patrimoni, equipaments i biblioteques,
suport als esports base, a la joventut, a la cultura en diferents aspectes. Un
organisme sobretot molt necessari pel que serien aquells municipis petits, per tant,
des d’Esquerra Republicana creiem que és necessari que hi hagi organismes
supramunicipals que ajudin també als pobles i ciutats més petites.
Però el seu model d’organització territorial, el que defensa el Partit Popular, el que
defineix la Constitució espanyola, no és ni el meu, ni el del Partit que jo represento,
Esquerra Republicana de Catalunya. Nosaltres, Esquerra Republicana de
Catalunya vam jurar la Constitució per imperatiu legal i que treballaríem en la
direcció de construir aquesta República catalana que ja està en marxa. El nostre
model territorial, que volem en aquesta República catalana, es basa en els principis
de la descentralització, la simplificació i en un nou municipalismes oposat al que
vostès estan fent amb lleis com la LRSAL.
Nosaltres com a partit volem fer desaparèixer les províncies, reconvertir els consells
comarcals en consells d’alcaldes, i en organismes tècnics únicament per
mancomunar serveis d’ajuntaments, i també volem fer desaparèixer les diputacions
i que les tasques d’aquestes s’assumeixin per les vegueries, perquè respon a una
divisió lògica territorial i no imposada, i perquè és evident que la realitat també del
Baix Llobregat o del Barcelonès no és la mateixa que la del Berguedà o d’altres
comarques.
Per tant, el nostre model no són les diputacions, el nostre model són les vegueries i,
per tant, votarem en contra d’aquesta moció.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bueno, antes me decía la Sra. Esplugas que yo era muy cansino, ya tenemos aquí
una moción sobre temas lingüísticos, no sé quién es aquí el cansino ahora.
El uso de la lengua en el ámbito público ya está regulado y siempre que una
persona solicita ser atendida en castellano, se la atiende en esta lengua y ustedes
lo saben. También saben que el protocolo del que hablan en esta moción, no tiene
carácter normativo, ni obligatorio, para el trabajador, sino que es meramente
orientativo, ustedes también lo saben, por eso mismo no se recurre la sentencia
que lo anula parcialmente, porque no tiene carácter normativo.
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En Cataluña no tenemos un problema con las lenguas, excepto por aquellos que
intentan continuamente generar conflictos lingüísticos, quien sabe si para generar
esos problemas de convivencia y fracturas de las que tanto hablan ustedes y dicen
que hay aquí, y que sólo existen en su cabeza. Aquí lo único que fractura a la
sociedad es la corrupción y la política antisocial del PP.
Como castellano hablante siento auténtica vergüenza del uso indecente que hacen
ustedes de los tribunales y de la utilización política que algunos hacen de sus hijos,
para generar un conflicto en Cataluña que nunca se ha producido. Hospitalet es
precisamente orgullo y ejemplo de este mestizaje, del “acolliment”, de la
convivencia entre los de aquí y los de allí y los de más allá.
A ustedes, la pretendida libertad lingüística de las administraciones públicas no les
importa, no les importa que no se pueda utilizar el catalán en la justicia, no les
importa que se prohíba y se amenace con la expulsión, cuando se utiliza catalán y
otras lenguas oficiales en el Congreso, que según ustedes es dónde está
representada la soberanía del pueblo español, debe ser sólo la soberanía del
pueblo español que habla en castellano, como Dios manda. No les importa que el
catalán, con muchos más hablantes que otras lenguas europeas, aún siga sin ser
reconocido como lengua oficial en la Unión Europea.
A ustedes, la libertad lingüística, la pluralidad y la riqueza cultural les parece como
al Presidente de la Diputación de León, del PP, que hace pocos días, al ver que se
usaban las lenguas cooficiales en el Senado, dijo que eso era bochornoso, pues
eso es lo que siento yo ante la utilización que hacen ustedes, en nombre de la
libertad, de las lenguas, un bochorno.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, jo em posicionaré sobre la moció 24, de suport a la llibertat lingüística a les
administracions públiques, votarem en contra, perquè creiem, com ja passa molt
sovint en aquest Ple i a d’altres Plens, que busquem problemes on no hi ha, no hi
ha cap conflicte, ni cap problema a l'Hospitalet amb l’ús de la llengua, qualsevol
persona pot adreçar-se a qualsevol institució, no aquí, sinó a tota Catalunya, pot
adreçar-se en les dues llengües oficials i no n’hi ha cap problema. Llavors, pensem
que això són temes que traiem aquí al Ple per continuar amb la baralla nacionalista
que tenim entre Catalunya i Espanya, però no aporta res, ni millorarà, ni modificarà
en res, la vida de la gent i menys de la de l'Hospitalet.
També volem dir que en cap cas s'obliga a utilitzar el català, es recomana, una
discriminació positiva amb la que nosaltres estem plenament d’acord, perquè
creiem que s’han de continuar treballant en la normalització lingüística, a la vista
està, a l'Hospitalet, com a molts altres indrets, es parla molt més el castellà que el
català, i molt millor el castellà que el català, per tant, considerem que hem de
continuar treballant en aquesta línia per aconseguir que tothom tingui accés a
conèixer la seva llengua i a amb una qualitat que sigui l’adient.
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No podem dir, en cap cas, que la llengua castellana estigui discriminada, perquè
s'utilitza massivament als mitjans de comunicació, al cinema, als llibres, al carrer,
als patis dels col·legis, hem parlat mil cops d’això i, bé, no crec que n’hi hagi cap
argument, ni justificació, per dir que el castellà estigui discriminat enlloc i menys
aquí a l'Hospitalet. El que s'intenta amb aquestes mesures per a la normalització
lingüística, és que el català arribi a tothom, que es normalitzi el seu ús i que
tinguem tots un bon coneixement d’aquest.
No trobem procedent adoptar aquests acords i votarem en contra d’aquesta moció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Quant a la número 25, en defensa de les diputacions, cabildos i consells insulars,
nosaltres votem en contra per diversos motius. Primer, perquè la moció no recull la
pluralitat de les administracions de la realitat catalana, havent obviat, per exemple,
els consells comarcals. Segon, perquè nosaltres defensem un sistema
supramunicipal, però creiem que és necessari un debat col·lectiu i ampli sobre el
tema. Potser aquests sistemes d’administració que defensa la moció no són els
més eficients. Per nosaltres la diputació provincial segueix beneficiant la capitalitat
en detriment de la municipalitat, dóna massa importància a la capital. Tercer,
perquè la moció només estan manifestant una voluntat partidista i reflexa un
immobilisme amb el que no estem d’acord, nosaltres defensem organismes d'àmbit
comarcal i centrem el debat en la modernització i simplificació de les entitats
supralocals, que han de ser més eficients, transparents, properes i que no suportin
estructures sobredimensionades.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, miren, lo primero que tengo que decir en cuanto a las lenguas y los
enfrentamientos que algunos pretenden y que dicen, que yo por supuesto que estoy
absolutamente en contra de que las lenguas se utilicen como un arma arrojadiza
una contra la otra, cuando tenemos que tener el orgullo, aunque algunos lo niegan,
de poder decir alto y claro que en Cataluña tenemos dos lenguas propias, aunque
algunos digan que sólo hay una, pero también se lo respeto. Yo me siento muy
orgulloso de que mis dos hijos hablen y escriban catalán perfectamente,
orgullosísimo, y presumo de ello, sobre todo cuando salgo de Cataluña, y pretendo
que eso siga siendo así, que cualquier persona que esté en Cataluña sepa hablar y
escribir correctamente el catalán.
Pero amigos, yo tengo que reconocer una cosa que tenéis razón, durante la
dictadura el catalán estuvo marginado, muy marginado, y de ahí, obviamente, se
fue perdiendo, mucha población lo perdió. Se ha hecho un esfuerzo grande por
todos para recuperarlo y estamos en esa línea, y queremos que si hay alguna
deficiencia aún se recupere, aún todavía hay que seguir abundando en que el
catalán, si tiene algún déficit en algún sitio, las administraciones públicas, los
catalanes seamos capaces de defenderlo. Pero eso quiere decir defenderlo en
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contra de otra lengua propia en Cataluña, eso quiere decir que hay que negar la
pluralidad y la libertad de que cada uno se exprese como quiera y no dictar normas
para que la administración pública se dirija de una forma u otra, tanto en catalán
como en castellano. Me molesta los dos lados, me molestan los extremos, siempre
lo he dicho, esto hay que verlo con más naturalidad.
Nosotros entendemos que hoy, si alguien quiere hacer un debate de enfrentamiento
de la lengua está equivocado, pero yo considero que en este momento sí que es
verdad, que el radicalismo que se ha instalado en la sociedad catalana por otras
cuestiones, está influyendo en la lengua, por lo tanto, estamos absolutamente en
desacuerdo en seguir con ese radicalismo. Y es cierto que en este momento
empieza a perder la batalla, si me apuran ustedes, el castellano, y tampoco lo
vamos a permitir, porque yo, a mi me criaron y me cantaron las nanas en castellano
y tengo el mismo derecho legítimo a defender el castellano, como ustedes el
catalán, sin exclusiones de nada, y ya les digo que estoy absolutamente de acuerdo
en que hubo un momento en el que estuvo marginado y eso no podía ser.
Nosotros luchamos por la libertad en Cataluña, entre las que se encontraba la
libertad también, sí Sr. Coque, nosotros luchamos por la libertad en Cataluña, usted
menos, porque usted llegó más tarde, yo llegué antes, cuando aquí había una
dictadura, por lo tanto, no haga usted así, no haga usted así, porque es que
molestan según qué gestos. En cualquier caso, siempre diré lo mismo, no hay que
enfrentar a las lenguas, verlas con naturalidad, cuando se pide cambiar el callejero,
yo estoy de acuerdo en que si hay alguna calle que no esté en catalán, que se
rotule en catalán, pero que no se margine al castellano.
Por lo tanto, en ese plano de igualdad, aunque todavía hay gente que creo que…,
bueno, todavía no, hay bastante gente que utiliza las lenguas como armas
arrojadizas para dividirnos a los catalanes, y eso hay que acabar con eso, siempre
lo he dicho, estamos condenados a entendernos, vivimos en el mismo territorio, en
la Cataluña propia, de todos, de los que han llegado más tarde, de los que se han
criado aquí, de los que han mamado la esencia de 25 o 30 generaciones de
catalanes. No estaremos nunca en contra de eso, pero dejen ya, unos y otros, de
utilizar las lenguas en contra, por lo tanto, nosotros votaremos a favor, porque
creemos que en este momento hace falta defender también al castellano, porque
hay quien no lo ve así, sin marginar, por supuesto, y dando todo el apoyo que haga
falta al catalán. Votaremos a favor.
En cuanto al tema de las diputaciones, pues siento mucho enmendarle la plana al
PP en este asunto, nosotros entendemos que las diputaciones es algo ya
anacrónico, lo mismo que entendemos que de alguna manera quien habla de
“vegueries”, oiga, nos estamos trasladando al siglo XII, del siglo XII hasta el siglo
XVIII, yo creo que…y además son absolutamente, a nivel económico, ustedes se
han dado cuenta de lo que cuestan las diputaciones, entre el 50 y el 60% de la
mayoría de las diputaciones están gastando el dinero en el mantenimiento, o sea,
de la propia estructura de la…, eso es un derroche.
Además de eso, servir también para el partido que gane y que ponga a su gente
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allí, porque hay un oscurantismo, o sea, eso no son cargos directos elegidos, se
eligen a través, todos los sabemos cómo funciona, a través de los concejales y tal,
o sea, es un poco opaco eso, no me gusta esa forma de elección. Pero, en
cualquier caso, sirve para tejer una red clientelar, según quien mande, así el
ayuntamiento que es de los míos ese recibe más, el que es de los otros tal, y eso
también hay que acabarlo, no, no, eso está clarísimo, yo lo sé, porque lo he visto.
Miren, yo cuando voy al pueblo donde yo nací, la verdad es que es un pueblo muy
pequeñito, pues me dice el alcalde, oiga, es que ahora la diputación tiene otro color,
han cambiado y ahora no nos dan nada, ahora se lo dan a los de Molinicos, un
pueblo que hay al lado, porque son socialistas o del Partido Popular, eso hay que
acabar con eso.
Esto es anacrónico y además, en su momento, fue en la Segunda República
cuando se pusieron, había una configuración territorial y quizás estaba bien, pero
en este momento yo creo que sobran, además son siete mil millones casi, de los
cuales se pierden en estructuras y en enchufismo, ya no hablemos de los
enchufismos y de la gente, los elefantes viejos de la política, que van a descansar
ahí y a cobrar grandes sueldos. Por lo tanto, yo creo que hay que acabar con eso,
hoy en el estado moderno estoy convencido que las propias administraciones que
hay, para no tener cinco, seis niveles de administración, como son las
comunidades, deben de asumir esas competencias, repartir unas partes aunque
sea entre los propios ayuntamientos y ver una forma mejor de que esos dineros que
se pierden en estructuras y en enchufar a unos y a otros, que eso viene siendo
últimamente, mire, en el primer trimestre, no veas cómo ha crecido eso, se ha
quedado mucha gente fuera, patapum, a la diputación, a cobrar.
Por lo tanto, eso, hay que acabar con eso, y ya le digo, si ustedes miran el gasto
que hay, verán ustedes que entre el 40 y el 60% de las que son más austeras,
gastan menos en estructura, pero el 60% de siete mil millones es mucho dinero,
que se pierde ahí una parte importante, porque no todo se pierde, porque si hay
que recuperar a esos funcionarios, obviamente en otras administraciones, pero se
pierde, y sobre todo se pierde mucho, aunque algunos dicen que es el chocolate del
loro, en enchufar gente y en la red clientelar, por eso hay que acabar con eso. Por
lo tanto, señores del PP, votaremos en contra, votaremos en contra por lo que he
explicado, creo que ha quedado bastante claro. Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Nosaltres votarem en contra de la moció de suport a la llibertat lingüística a les
administracions públiques, perquè entenem que pel que fa referència al Reglament
d’aquest ajuntament, que és el que ens ocupa, pensem que està garantit el dret
dels ciutadans a què l’administració, en aquest cas l’ajuntament, se li adreci en la
llengua castellana o llengua catalana, la llengua que desitgin. Si que és veritat que
en comunicats o d’altres documents interns i tal, estableix com a preferent la
llengua catalana, però entenem que, bé, ens sumem al que deia la Julia Carballeira
plenament, en el sentit que entenem que això no és problema en aquests moments,
no detectem que a la ciutadania li preocupi especialment aquesta qüestió i ho fem
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tot amb una certa naturalitat.
Hem de dir que, a més a més, el Reglament és un reglament que es va aprovar per
una àmplia majoria en aquest Ple i és un reglament que també permet una certa
flexibilitat i aplica el sentit comú en determinats comunicats, doncs s’utilitza el
bilingüisme, quan entenem que hi ha sector de la població, sobretot la gent amb
més edat, que pot tenir dificultats en entendre el català. I, per tant, jo diria que no
fem un problema allà on no hi ha i, per tant, per molt que hagi hagut una sentència,
entenem que en el cas del Reglament nostre està suficientment cobert com perquè
no haguem de modificar en absolut aquesta qüestió.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Respecte de la moció de les diputacions i d’altres elements de l’administració local,
home, com a mínim ens sorprèn la preocupació del grup popular pel món local, si
tant els hi preocupa el món local, deroguin la LRSAL, el que havien d’haver fet era
no aprovar-la, si tant els hi preocupa el món local, podrien haver promogut una nova
Llei de bases de règim local o reformar el finançament local, i així garantir els
serveis públics, sense tenir en compte a on resideixo, perquè ara sembla que és
quan a vostès sí que els hi preocupa que algú visqui en un poble petit, però no els
ha dolgut aprovar la LRSAL per dir que tots els ajuntaments de menys de 20.000
habitants es quedaran sense competències, que els hi faran les diputacions, a
través d’empreses privades, no han tingut problema, no han tingut cap problema en
externalitzar aquests serveis. I ara els hi preocupa el món local?
Mirin, nosaltres podem estar a favor o en contra de les diputacions, podem estar a
favor o en contra d’una determina ordenació de l’estructura administrativa i de
l’administració, i podem estar d’acord en revisar tot allò que s’hagi de revisar per fer
més eficients els recursos públics perquè s’acabin destinant al que realment han de
ser, que és en el serveis públics, podem estar d’acord amb tot això. Però no podem
estar d’acord en què vostès siguin els que en aquests moments presentin una
moció en aquest sentit, perquè això significa que el que estan posant, el que vostès
estan dient és, escolta, ens preocupa molt el món local, ens preocupa que quedin
desemparats ciutadans perquè viuen en poblacions de menys de 20.000 habitants,
però el finançament local no ens importa, les competències no ens importen, tot
això no ens importa, només ens importa mantenir estructures. Doncs, si el que els
importa és mantenir estructures, nosaltres votarem en contra de la moció.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna paraula més, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la moción de la libertad lingüística, iremos por
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partes, decirle al señor de la CUP, bueno ha hablado de épocas pasadas, de
dictaduras, bueno, y luego incluso ha llegado a decir que a día de hoy, pues el
habla castellana es casi como minoritaria y yo creo que en Hospitalet, a mi entender
y según los datos oficiales, que yo sepa, la mayoría de la gente, de una forma
mayoritaria, habla en castellano en Hospitalet, por tanto, yo no sé a qué se
ajustaba.
El Sr. Monrós hablaba de que si tan bilingües somos, que por qué no hemos
permitido que al Consell Europeu es pugui parlar en català, perquè Catalunya no és
una Nació, i si Catalunya no és una Nació, doncs tenim una llengua oficial que ens
uneix a tots els espanyols i, per tant, aquesta considerem que és la que es pot
parlar.
El Sr. Coque también hablaba de conflictos, bueno, la razón la tenemos hoy aquí, la
hemos traído nosotros, hay una sentencia, porque había un conflicto en el que una
serie de personas se sentían agredidas, porque se les obligaba a hablar en catalán,
por lo tanto, no sé si es conflicto o no, lo que sí hay es una resolución judicial que
les da la razón, por tanto… Además que no se podía hablar, en el Congreso no se
podía hablar catalán, que yo recuerde, tanto el Sr. Junqueras, como otros
representantes de Esquerra Republicana, han hablado catalán, y que yo sepa, a lo
mejor no han hecho el discurso completo, pero sí que han soltado frases en catalán
y han hablado en catalán, por tanto…
Y finalmente, decirle al Sr. Graells, bé, diu vostè que es parla a l’ajuntament, que és
veritat, ens dóna la raó, que en documents interns, doncs només es parla, es fa en
català i que només hi ha aquesta naturalitat en certes qüestions, nosaltres
interpretem que és a l’hora de pagar els impostos, llavors aquí sí que són bilingües,
però a la resta de comunicacions són monolingües. Per tant, nosaltres considerem
que, si tan naturals som, el que hauríem de ser és naturals també aquí, igual que és
al carrer, que hi ha un bilingüisme real i que, per tant, les administracions, en aquest
cas, l’ajuntament de l'Hospitalet hauria de ser reflex del que és el carrer i de la parla
catalana i la parla castellana.
Respecte al tema de les diputacions, vàries coses, el Sr. Christian deia que es un
model recentralitzador, si s’eliminen les diputacions, jo crec que el que estarem fent
és donar-li les competències de les diputacions, algú les ha d’assumir, i per tant,
això aniria cap a la comunitat autònoma, llavors és centralitzar, jo crec que
nosaltres en el sentit que estem defensant les diputacions, això és descentralitzar.
També parla de l’unionisme, com “caballo de batalla”, perquè nosaltres..., i el tema
de les vegueries i demés.
Bé, i després el Sr. Monrós també diu que no es mulla, s’absté, perquè és una cosa
que no afecta als hospitalencs, he entès bé? Bé, que s’absté, perquè no afecta als
hospitalencs i que jo sàpiga aquí hi ha un munt de...aquí hi ha, a més a més, dos
representants, la Sra. Alcaldessa i el Sr. Toni García que són diputats, que poden
donar raó de les coses que es fan des de la Diputació i de cóm es beneficia, a
través de subvencions i de convenis, el que es fa a través de la Diputació, i que
beneficia als ciutadans de l'Hospitalet.
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També al senyor d’Esquerra Republicana, me n’alegra que vostè, doncs parli dels
beneficis i la tasca que estan desenvolupant, perquè si no puc pensar que vostè
està allà en dedicació exclusiva i que està fent una tasca que a sobre no hi creu,
per tant, me n’alegra que estigui allà i que vegi que s’estan fent moltes tasques, no
només aquí a la ciutat de l'Hospitalet, sinó a pobles petits i que això ajuda i va en
benefici dels ciutadans. Després ha fet un replantejament territorial de Catalunya
que, perdoni’m, jo m’he perdut, m’he perdut.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Molt breu, al carrer, no ens equivoquéssim, al carrer, als nostres barris, el que
existeix és un multilingüisme riquíssim, als carrers de la nostra ciutat no se’n parlen
dues llengües, no ens equivoquéssim, als carrers de la nostra ciutat se’n parlen, ara
no diré xifres per no equivocar-me, però segurament bastants més de dues
llengües, per tant, no parlem que al carrer se’n parlen dues llengües, perquè això és
desconèixer bastant la realitat de la nostra ciutat. Una altra cosa és què vol dir
llengua oficial i que vol dir llengua comuna, per nosaltres què vol dir llengua oficial,
però al carrer, que és el que s’ha dit, al carrer se’n parlen moltes més llengües,
algunes cooficials i d’altres no reconegudes oficialment, però se’n parlen, aquesta
és la realitat.
Per nosaltres les diputacions, les diputacions, tots ho sabem, totes ho sabem, les
diputacions no són més que una manera de controlar, per part d’unes
administracions, territoris als quals no tenen control, no és més que això, és una
manera d’ingerir dins d’un territori, per part d’una altre administració, que vol
controlar un determinat territori, sense passar ni per votacions, ni per eleccions, ni
per res. Hi ha un ordenament territorial, hi ha una manera de..., hi ha un
ordenament territorial, hi ha un sistema administratiu, hi ha un Estat que manté un
sistema previ de control sobre aquest territori que són les diputacions, si ens creiem
que són necessàries i adients, les comunitats autònomes, té poc sentit mantenir
una ordenació territorial anterior, que l’únic que pretén és mantenir un cert control
sobre uns territoris que a l’Estat no li pertoca, perquè a qui li pertoca per ordenació
territorial vigent és a les comunitats autònomes. Bé, tot plegat és un desastre, però
és un desastre típic de les administracions que van acumulant una sobre altres
estructures...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sra. Esplugas, després li passaré el text que he llegit abans, perquè no digui coses
que jo no he dit, però li faré una aclaració, hi ha hagut un moment que he dit, tot i
això, mentre les diputacions continuïn sent un model necessari per obligació,
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considerem positiva la seva existència, però sense la necessitat de defensar-les. Jo
no em mullo, jo voto sí, voto no o m’abstinc.
Dos, ha dit que no som una Nació, no es preocupi, nou milions de persones parlen
el català i ho defensarem a on sigui. Ha dit que el castellà és el que uneix als
espanyols, miri, el que uneix un país és el sentiment de país, el sentiment de
pertinença a un país no és només la llengua, són moltes altres coses, i jo,
bàsicament, com que sempre he dit que només em considero català i no tinc res
contra els espanyols, no m’hi considero, però em conec a molts que tenen d’altres
llengües a part del català, l’euskera, el gallec, com deia el Sr. Christian, hi ha molts
més idiomes que vindran el dia de demà i segurament el que unirà a la gent a que
es pugui sentir espanyola, no serà precisament només o exclusivament el castellà.
No es preocupi, nosaltres, els que ens considerem independentistes, perquè volem
un millor país socialment, seguirem lluitant per la independència, amb una cosa
diferent a vostès, que nosaltres defensarem un país nou en el que es pugui parlar
castellà, català i tots els idiomes necessaris. Li recordaria alguns, el que passa és
que és absurd, al meu pare li van prohibir parlar el català estant a Catalunya, parlar
el català, i venien onades immigratòries que parlaven el castellà lògicament, perquè
venien d’un lloc on parlaven el castellà, i havien de parlar el castellà i no podien
parlar el català, i això és una cosa real, el que passa és que el que no ho ha viscut i
no vol escoltar, ho obvia.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
A mí me da vergüenza que estemos hablando sobre este tema y en estos términos.
Usted antes ha dicho que el Sr. Junqueras pudo hablar en el Congreso en catalán,
no sé en qué Congreso y no sé qué Sr. Junqueras, pero yo eso no lo he vivido y
creo que eso no se ha producido, en el Congreso permiten, toleran, decir alguna
frase, entre el jueguecito del Candy Crush y Candy Crush.
Verá, usted acaba de demostrar el porqué mucha gente defiende que Cataluña sea
una nación, usted lo ha dicho, el catalán no es oficial en la Unión Europea, porque
Cataluña no es una nación, bueno, pues a lo mejor para defender una lengua que
tiene muchos más hablantes que otras muchas que sí que son oficiales, que
también es una lengua española o debería ser considerada así, como es el catalán,
ustedes simplemente la rechazan, para ustedes lo único que les une es el
castellano y rechazan, de ese sentimiento de sentirse español o de ese sentimiento
de país, a todo el mundo que no tiene el castellano.
Usted es el vivo ejemplo de lo que es un nacionalista, yo no me considero
nacionalista, yo de independentista, no se ría tanto, no se ría tanto que no soy
nacionalista, de hecho, ustedes saben que mayoritariamente intervengo en
castellano en este Pleno, porque es mi lengua, porque nadie me la prohíbe, ni me la
impone, ni historias de estas, que ustedes vienen a este Pleno a generar conflictos
donde no los hay, y a quedar en evidencia, allá ustedes.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, jo sobre el tema de les diputacions, el nostre model és el de les vegueries i el
que volem és suprimir les diputacions per transformar-les en vegueries, perquè
siguin més eficients en l’àmbit territorial. I deixin-me que els hi digui una cita de
l’Ovidi, l’Ovidi deia que hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s’escrigui o es
pensi en català, és la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s’escrigui o es
pensi, que són vostès.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la moción sobre el tema lingüístico, decirles al Sr. Monrós i al Sr.
Christian que, evidentemente, a día de hoy la ciudad de Hospitalet no es solamente
bilingüe, sino que es multilingüe, tenemos dos lenguas oficiales y lo que se está
pretendiendo desde ciertas administraciones es que una de las dos lenguas
oficiales, que es la mayoritaria y es la oficial en todo el territorio español, se relegue
a una lengua extranjera, y nosotros, como Partido Popular, lucharemos para que
eso no se consiga.
Respecto al Sr. Coque, decirle que nosotros, bueno, ha querido decir que nosotros
estamos rechazando todo el tema del catalán, no, no, si nosotros lo que
defendemos es el bilingüismo, no sé si me ha entendido bien, si quiere se lo digo
también en catalán, pero es bilingüismo, tanto el catalán, como el castellano.
Entonces, lo que no queremos es que en este ayuntamiento el Reglamento de usos
lingüísticos tenga como preferente, se quite la palabra preferente, sobre el tema del
catalán, y que una persona y un funcionario y cualquier persona que se dirija, tanto
por un lado el emisor, como el receptor, pueda utilizar la lengua que quiera y no
tenga la obligatoriedad o la recomendación de que sea preferente. Eso respecto al
tema de la libertad lingüística.
Respecto al tema de las diputaciones, se me ha quedado en el tintero antes hablar
de…, decirle a los señores de Ciudadanos que ustedes insisten y yo creo que en
todos los foros en los que defienden el acuerdo con el Partido Socialista, que yo
creo que más que un acuerdo, esto lo que ha generado en el Partido Socialista ha
sido, pues una polémica interna, porque hay gente que defiende las diputaciones,
otras que no, no supone ningún gasto…

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, ya ha finalizado el tiempo, pasaremos a las mociones de Esquerra
Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 24, 25 i 26; adoptantse els següents acords:
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MOCIÓ 24.- DE SUPORT A LA
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

LLIBERTAT

LINGÜÍSTICA

A

LES

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), de 9 de
desembre de 2015, ha anul·lat parcialment el Protocol d’Usos Lingüístics per al
sector sanitari públic a Catalunya i el Protocol d’Usos Lingüístics per a la Generalitat
de Catalunya i el sector públic.
Atès que la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) ha anul·lat diversos preceptes del protocol d'us del català per
part dels treballadors de la Generalitat i també del protocol d'usos lingüístics per al
sector públic de Catalunya, que prohibien l’ús de la llengua castellana.
Atès que el català i el castellà han d'estar a un mateix nivell d'equilibri per garantir
els drets de tots els catalans a exercir el seu dret d'opció lingüística com a usuaris
dels serveis de salut.
Atès que no és democràtic prohibir als metges l’ús de cap llengua oficial en les
seves reunions de treball.
Atès que una de les disposicions anul·lades determinava que “tant si la conversa la
inicia l'usuari com el treballador, aquest la mantindrà en català –independentment
de la llengua que utilitzi l'interlocutor–, tret del cas que l'usuari manifesti dificultats
per entendre el català o demani ser atès en una altra llengua oficial”.
Atès que aquesta situació suposa una realitat vergonyosa on els poders públics
traspassen el seu àmbit d’actuació entrant en clar conflicte amb el dret fonamental a
la llibertat d’expressió.
Atès que la situació de la normalització del català ara no té res a veure amb la que
es patia després del franquisme, i que molts dels preceptes de les lleis que amb
caràcter excepcional es van aprovar fa trenta anys són susceptibles de revisió en
tant que ja s’han aconseguit els objectius de recuperació i normalització lingüística.
Atès que L’Hospitalet té aprovat un Reglament per a l’ús de la llengua catalana que
no garanteix la igualtat entre ambdues llengües oficials de Catalunya.
Atès que aquest Reglament municipal pot contravenir el sentit de les últimes
sentències, en tant que conté expressions literals com “els càrrecs de
l’administració municipal s’han d’expressar normalment en català” o “en totes les
actuacions administratives s’ha d’utilitzar sempre el català (...) perquè la llengua
catalana esdevingui el vehicle d’expressió normal”.
Atès que aquest Reglament conté nombroses al·lusions al caràcter “preferent” del
català, convertint el català en la norma i relegant al castellà a l’excepció, fins al
punt d’especificar que “només es faran impresos bilingües quan alguna

…/…

163

circumstància especial ho recomani”.
Atès que en molts casos, aquest Reglament ni tan sols contempla el castellà com a
possibilitat, com és el cas de la “formació professional del personal funcionari i
laboral” que s’haurà de fer en llengua catalana” quan aquesta formació depengui de
l’Ajuntament i s’haurà de demanar que es faci en català quan no.
Atès que aquest Reglament fa constants al·lusions a “l’àmbit lingüístic català”,
obviant que és un àmbit compartit per la cooficialitat lingüística.
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT PRIMER amb 20 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 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; 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.- Declarar la vigència dels drets lingüístics reconeguts per l’Estatut i la
Constitució.
b) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT SEGON amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; 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 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
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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; 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 a la Generalitat a garantir el dret de tots els catalans a fer-ne
servir de qualsevol de les nostres dues llengües oficials i no prohibir als
funcionaris la utilització de la llengua castellana.
c) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT TERCER amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; 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 Marquezi amb 9 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; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; ; 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:
TERCER.- Instar al Govern Municipal a iniciar els tràmits per canviar el
Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat per suprimir la expressió “preferent” i fer les modificacions
necessàries per garantir el bilingüisme real i la igualtat entre ambdues llengües.

d) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT QUART amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; 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 9 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; i dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
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Martín Hermosín; 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:
QUART.- Traslladar els anterior acords a la Generalitat de Catalunya, al
Consell de la Ciutat, als mitjans de comunicació locals, a l’AEB de L’Hospitalet i
a Societat Civil Catalana, y als grups politics representats al Parlament i al
Congrés dels Diputats.

No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA 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 25.- EN DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES, CABILDOS Y CONSELLS
INSULARES Y EN CONTRA DE SU DESAPARICIÓN.
Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales, los
Cabildos y los Consejos Insulares han sido coprotagonistas, como gobiernos
locales intermedios, de la mejora general de nuestros pueblos y ciudades,
ayudando a los municipios a desarrollar sus competencias y a prestar más y
mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar a los
ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad de
oportunidades, evitando así que haya ciudadanos de segunda y de primera.
A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia,
cooperación jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios,
facilitando su adecuado funcionamiento, especialmente de los rurales.
Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos
municipios, de prestación de servicios de primera necesidad que no podrían
proporcionar muchos municipios por si solos, de impulso de actuaciones
complementarias en temas de competencia municipal, ha sido definitiva para la
gestión local.
Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma
comunidad política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica
sino de paridad institucional. Son fundamentales para, generando economías de
escala, provocar el abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto
multiplicador de los recursos.
Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su
supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son
imprescindibles para combatir la despoblación.
Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los Cabildos y
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Consells Insulares son verdaderas Administraciones Territoriales con competencias
propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal y como reconoce la
Constitución.
El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno y la
administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como
entidades locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal
Constitucional en diferentes ocasiones, definiéndolas como “componentes
esenciales cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios
constitucionales”.
Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su
eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular propone al Ayuntamiento Pleno 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 EL PUNT PRIMERO amb 21 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 5
vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1
vot d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consejos Insulares como gobiernos que cumplen la misión de
cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de
todos los ciudadanos a los servicios necesarios.
b) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT SEGUNDO amb 23 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
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representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb
1 vot d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- Instar al futuro Gobierno de la Nación que respete estas
instituciones para no castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo,
conviven en municipios rurales.
c) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT TERCERO amb 23 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb
1 vot d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO.- Poner en valor que el presente inmediato de las Diputaciones,
Cabildos y Consells insulares no pasa por su eliminación sino por alcanzar,
junto con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones
modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen
competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de
las demás Administraciones del Estado.
d) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT CUARTO amb 21 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; 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
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González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 5
vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1
vot d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CUARTO.- Dar publicidad en los medios de comunicación municipales y dar
traslado del presente acuerdo a los grupos políticos representados en
Diputación de Barcelona, a la ACM, a la FMC y a CSIF local, provincial y
autonómica.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA 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 26.- PARA INSTALAR UN SEMÁFORO EN LA AVENIDA TORRENTE
GORNAL CON CALLE CORTADA Y MARTORELL.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 27 i 28, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per a la seva presentació. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Jo faré la presentació de la moció número 27 i el Coque farà la presentació de l’altra
moció, la número 28. No hi ha dia que els treballadors i les treballadores, els
estudiants o els ciutadans, siguin víctimes de retards o les incidències del servei de
Rodalies de RENFE. Els ciutadans de l'Hospitalet, com el conjunt de l'àrea
metropolitana, pateixen la incompetència, la deixadesa i la manca de manteniment i
d’inversió a la xarxa ferroviària per part d'ADIF i del Govern espanyol.
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L’Estat incompleix les inversions a Catalunya, mentre s'ha invertit en aeroports
sense avions i en AVES innecessaris i de gran cost i moltes vegades sense gaires
passatgers. Catalunya és un dels països que contribueix més als impostos del
govern de l'Estat espanyol, però qui rep menys en temes d'inversions. Únicament a
l'any 2010 el govern de l'Estat espanyol va aprovar un Pla de Rodalies que preveia
una inversió de 4.000 milions d’euros, en l'actualitat d’aquest pla d'inversions només
s'ha executat un 10%.
Durant aquest període 2013-2015 hi ha hagut més de 777 d'incidències, de les
quals la gran majoria eren degudes a elements de la xarxa ferroviària, pel seu mal
estat i per la manca d'inversió. I si no fos poc també a la nostra ciutat, doncs patim
la manca d'inversió, com és el tema de l'estació de Bellvitge, que en aquests
moments encara no té uns ascensors, o els incompliments reiterats pels diferents
governs de l'estat espanyol, del soterrament de les vies de RENFE que hi biaxa la
nostra ciutat.
Per tant, en aquesta Moció el que demanem és que es traspassi i es faci de manera
efectiva, la transferència de tot el servei de Rodalies, hi ha una part, doncs que no
està traspassada, i també demanem a la Generalitat que pugui assumir plenament
aquest servei, per tal de millorar i ser més eficient en la gestió d'un servei de
Rodalies que és necessari per a la mobilitat dels treballadors i les treballadores.

Essent les 13.53 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bé, respecte de la segona moció, és simplement una moció que ens ha fet arribar la
Plataforma 1er de desembre, que és una plataforma, bé, el Comitè 1er de
desembre, que és una plataforma de totes les entitats i associacions i ONG, que
treballen en el tema del VIH i de la SIDA.
És una moció que demana suport a una iniciativa iniciada pel Comitè, pel programa
de Nacions Unides pel tema de VIH-SIDA, i a Catalunya impulsat també pel Comitè
1er de desembre, que agafa el primer de març com a dia de la zero discriminació
vers les persones que pateixen VIH-SIDA, i per eliminar l'estigma i la discriminació
que estan relacionats amb aquesta malaltia.
És una moció que, bé, no passaré a llegir tampoc, inclou una sèrie d'acords, és tal
qual com l'han enviat des d'aquesta entitat, no entra a qüestionar que no s'estigui
fent o esmenar el que s’està fent en aquest Ajuntament, que em consta que es fa, i
és simplement això, demanar el recolzament dels grups cap aquesta iniciativa del
Dia de la Discriminació zero, i per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats
amb l’epidèmia del VIH-SIDA. Moltes gràcies.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
La moció sobre el servei de Rodalies de Catalunya, votaré en contra, crec que fins
arribar a aquest punt encara hi ha molta feina a fer, hem parlat avui d'educació, em
parlat a uns altres plens de temes de sanitat, jo em donaria per satisfet si abans
d'afegir més compromisos en aquest paquet, es complissin els que ja tenim o els
que ja tenen amb la nostra ciutat.
Respecte a la moció per fer front a l’estigma i la discriminació relacionats amb
l’epidèmia del VIH-SIDA, a favor també.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
La moció sobre Rodalies, en contra. I sobre la moció per fer front a l’estigma i la
discriminació relacionats amb l’epidèmia d’VIH-SIDA, a favor, perquè aquesta moció
és coherent amb les línies de treballs i principis del servei de salut de l’ajuntament,
totes les activitats desenvolupades per l’equip de salut comunitària, tenen objectius
transversals, fomentar hàbits de vida i estil saludables, conscienciar vers els perills
que segons quines circumstàncies poden posar en risc la nostra salut i sensibilitzar
socialment envers la realitat que ens envolta, prioritzant la inclusió, la cohesió, de
totes les persones que pel simple fet de ser persones, més enllà de qualsevol
condicionant físic, psíquic, d’origen o de salut.
Les tasques i les activitats que es desenvolupen des d'aquesta àrea són diverses,
es compta també amb el servei de punt d'informació jove, on, bé, en dades del
2015, es van assessorar més de 1.100 persones, compta amb un servei específic
de proves ràpides d'VIH sense limitat d’edat, van fer l'any passat unes 34 en total,
es desenvolupen diferents tallers de sexualitat en diferents etapes educatives.
Tenim per exemple, bé, el programa Órdago a la ESO, programes de “l'Aventura de
la Vida” a primària, es desenvolupen també xerrades, on també la família és
important, també se la inclou en una educació afectiva i sexual, no únicament és
qüestió de l'individu i de l'escola, sinó també de la família, hi ha diferents
programes, doncs d’intercanvi de xeringues, que es treballa a través d'una
associació, amb més de 1.000 intervencions anuals, l’1 de desembre també, bé, ja
saben els companys sobre divers concerts, obres de teatre, activitats diverses en
centres educatius, amb el qual, bé, a favor de la moció, perquè està completament
en la línia de treball de l’Àrea.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem a favor de les dues mocions. En relació a la 27, el servei de
Rodalies de Catalunya, entenem que rodalies ha de ser un servei de proximitat en
la mobilitat de les persones i que actualment té unes mancances tant d'inversió,
com de com de gestió de la mateixa, que pateixen els milers d'usuaris que té el
servei. De la mateixa manera, el transport ferroviari és una eina imprescindible dins
d’una xarxa de mobilitat sostenible pels diferents territoris de país i per abastir la
totalitat del mateix.
D’altra banda i per garantir l'eficiència, no només cal un canvi d'administració i/o
finançament, sinó que cal incidir en el fons de la gestió d'un servei públic com és el
transport i, per tant, garantir la titularitat i gestió plenament públiques, i evitar
d'aquesta manera la segregació de les empreses que composen el servei, com ja
ha passat entre RENFE-Operadora, ADIF i diferents subcontractes.
Per tant, instem a què amb el canvi de gestió proposat, es garanteixi la integritat del
servei públic i, per tant, de la desmercantilització d'aquestes empreses i de les
condicions laborals dels treballadors i treballadores del servei. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Votarem a favor de les dues mocions. Quant a la Moció sobre el servei de Rodalies
de Catalunya, la situació de Rodalies de Catalunya i, concretament, la situació de
desempara dels ciutadans de l'Hospitalet i de l'àrea metropolitana, que cada dia
utilitzen el seu servei, clama al cel i exigeix prendre mesures contundents que
signifiquin un canvi radical.
El traspàs que es va fer en el seu moment, es tractava d'un simple canvi de
titularitat, però sense que vingués acompanyat de les inversions imprescindibles i
necessàries reclamades des de fa molts anys. Així exigim que sigui el Govern de la
Generalitat qui assumeixi la responsabilitat plena sobre les infraestructures de
Rodalies, per gestionar-les des de la proximitat i amb el compromís de portar-li
l'excel·lència que s'ha demostrat en la gestió de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.
A tall d'exemple, mentre que totes les estacions ferroviàries, responsabilitat de la
Generalitat, de la nostra ciutat, estan adaptades per a persones amb mobilitat
reduïda, tant les de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, com les de metro,
encara estem esperant que es concreti l'adaptació i instal·lació d'ascensors a
l'estació de Bellvitge, una petició insistent dels veïns i veïnes de la nostra ciutat, i un
exemple de l’abandonament al que ens condemna l'Estat.
És per això que ens sumem a la moció i reclamem el traspàs complet amb els
recursos necessaris, de tota la infraestructura d’ADIF a la Generalitat.
I quan a la 28, en l'actualitat a Catalunya, ser una persona infectada del VIH ja no
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suposa una sentència de mort, des de fa anys, gràcies al gran esforç
d’investigadors d'arreu del món i la cobertura del nostre sistema sanitari, s'ha
aconseguit que el virus del VIH no s'estengui per l'organisme dels seus ostes i acabi
causant la sida i, en conseqüència, l’aparició de malalties oportunistes que causin la
mort de l’infectat.
Així ens trobem amb la situació que seropositius tractats amb antiretrovirals i que
segueixen el tractament, poden tenir una vida tan normal com la d'una persona amb
colesterol, problemes d'hipertensió o diabetis, però al final la realitat no és aquesta,
el desconeixement de la ciutadania sobre el VIH i la SIDA porta que moltes vegades
els seropositius hagin d'enfrontar-se a un greuge molt més gran que el de la seva
infecció. Aquest és el problema que creen l'estigma i la discriminació.
Com ja vam publicar a les xarxes, el Dia Mundial de la lluita contra la SIDA, quan
l'estigma fa més mal que la malaltia, el malalt no és l'infectat, cal que la ciutadania
prengui consciència d'aquesta problemàtica i creiem que aquesta moció pot ser un
pas endavant per aconseguir-ho.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a la moción sobre el tema de cercanías, nosotros votaremos en contra y
además nos congratula que tanto…, bueno, que los dos concejales no adscritos,
que yo creo entender que en otra circunstancia, pues darían apoyo, pues ahora
mismo también se sumen a las tesis, en este caso, del Partido Popular y voten en
contra de esta moción.
Es que no dice nada nuevo la moción, tampoco aporta nada nuevo, ustedes los
independentistas quieren el traspaso completo de RENFE y nosotros no, entonces,
la única novedad es que, a día de hoy, se utiliza el incendio como excusa para
volver a reclamar y a decir que si las competencias fueran de la Generalitat y
estuviera todo transferido a la Generalitat, pues entonces no pasaría nada, o sea,
todos los males que tenemos en Catalunya se solucionarían, en este caso tema
ferroviario, con el traspaso de las competencias y de las vías y de todo lo demás.
No habría robos de cobre, no habría…, todo sería puntual y entonces sería todo
una maravilla. Por tanto, nosotros, si el mejor argumento que tiene Esquerra
Republicana, en este caso, es la puntualidad, cuando además eso se produce por
la gestión de la Generalitat, pues vamos listos.
Además votamos a favor por el tema de ciertas afirmaciones que se hacen en la
moción, sobre el tema de inversión, es verdad que hay un plan del 2008-2015, que
no se ha cumplido, pero no deja de ser una de esas promesas que se hicieron
desde el Ministerio de Fomento en tiempos pretéritos, por decirlo así, en una época
en la que se prometían cosas y que luego no se ejecutaban, pero aquí en aquel
momento nadie se quejaba, ahora todo el mundo se queja. Además es falso que no
se haya invertido en la época actual en este sentido, desde el año 2012 se han
invertido más de 247 millones de euros en toda la red de cercanías españolas, y en
Cataluña ha sido donde más se ha invertido.
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Por otra parte, las instalaciones son similares en todo el territorio nacional, pero
donde más cobre se roba, casualmente, es en Cataluña, no sé si tendrá algo que
ver también el Ministerio en este robo de cobre, a lo mejor sí, pero si se transfieren
las competencias, pues entonces ya se soluciona. Así que, bueno, lo que falla no es
la instalación, sino que nosotros entendemos que lo que falla, en ese sentido, es la
vigilancia, por tanto, nosotros votamos en contra de esta moción.
Respecto a la moción del SIDA, nosotros la votaremos a favor, como ya se ha dicho
aquí, para no reiterar, es una moción que es acertada, afortunadamente el SIDA se
ha convertido en una enfermedad crónica. Además, es una moción que, bueno,
pues ya se adoptó un posicionamiento conjunto de todos los grupos políticos en el
Parlament de Catalunya y, por tanto, nosotros la vemos oportuna y, por tanto, la
votaremos a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 27, nosaltres votarem a favor, creiem que un element fonamental és
el principi de subsidiarietat, un principi fonamental de la Unió Europea, creiem en el
bon govern, la bona gestió, una identificació propera i real i quotidiana de les
necessitats de la població, necessitats econòmiques, necessitats de mobilitat
humana, per tant, creiem que aquest és el principi i per això donarem suport a
aquesta moció.
De fons tenim el problema del decalaix, d’allò que significa una competència i del
seu finançament, això és un element cert, i jo crec que no hem d’amagar, demanem
les màximes competències, no per d’altres qüestions identitàries i demés, sinó
perquè creiem en el bon govern, quan més a prop estigui l’administració de
l’administrat, millor i més eficient serà. I de fons, doncs està el tema del decalaix
sobre el finançament.
I també hi ha un tema sobre el debat del model, la moció també va en la línia de
plantejar un model on l’administració estigui més pendent sobre la gestió del servei
ferroviari, perquè ho creiem fonamental, no ha fallat si hi ha o no vigilància, ha fallat
el model, un model que ve dels anys 80 i 90, de privatitzar els serveis públics, i
aquest és el tema, que amb patrimoni de tothom, s’ha privatitzat, s’ha fet negoci,
però a l’hora de la inversió, ho tenim en d’altres sectors estratègics, doncs aquí
tenim els problemes, hi ha problemes en aquest tipus de serveis públics, perquè a
l’hora d’invertir, doncs és millor repartir guanys o repartir beneficis, que invertir en el
tema que pertoca.
Per tant, no parlem solament del..., el debat no és el debat solament del marc
territorial jurídic, és un model de gestió també. Gràcies.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte de la moció 28, consideramos que el estigma y la discriminación no son
eventos aislados, sino procesos sociales enclavados dentro de las estructuras de la
propia sociedad, por desconocimiento, por rumorología, y mitos falsos. Para
combatirlos se requiere de acciones que incluyan la educación, los derechos
laborales, los servicios sociales y sanitarios, la percepción, la prevención, el
tratamiento, el apoyo, la información y la protección legal.
Son necesarias acciones concretas como la difusión pública de información para
ayudar a las personas a entender el carácter injusto del estigma y de la
discriminación, así como la educación de calidad dentro y fuera de los espacios
escolares, para modificar actitudes individuales negativas.
A nivel comunitario, el posicionamiento proactivo de personalidades de ámbitos
como el deporte, el cine u otros sectores de amplio impacto mediático, junto con el
activismo continuado de personas afectadas, haría mucho para desafiar
percepciones, creencias y opiniones discriminatorias. Los esfuerzos deben dirigirse
hacia la lucha contra los prejuicios y la ignorancia, y para proteger los derechos
humanos de aquellas personas afectadas y colectivos vulnerables.
También es importantísimo tomar medidas concretas para asegurar una amplia
accesibilidad a los tratamientos médicos, ya que ayuda a las personas afectadas a
comprender que es posible vivir de manera satisfactoria y que los avances en
términos de tratamiento ayudarán a romper la percepción negativa de la sociedad
ante el VIH-SIDA. Votamos a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, en la moción 28 nosotros, como no puede ser de otra manera votaremos a
favor, es un tema de conciencia, yo creo que hay que abocar ahí incluso no
solamente el tema de discriminación, sino que yo creo que esto hay que abocar
recursos, porque los recursos son escasos para combatir esto que se ha
convertido, no aquí, pero en el tercer mundo, en otros países, es una verdadera
plaga, los países desarrollados tienen unos mecanismos de defensa que son
mucho mejores, pero en cualquier caso hay que seguir luchando. Por lo tanto,
estaremos a favor de esa moción.
Y mire, y vamos a estar en contra de la moción sobre el tema de las cercanías de
Cataluña, porque no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, tengan en
cuenta que, al margen de otras consideraciones que luego diré, y a veces uno
prefiere decir “virgencita de mi vida, que me quede como estoy”, porque ya se está
demostrando que la capacidad de gestión que tenemos ahora en la Generalitat no
es la más optima. Tengan en cuenta que lo que piden ustedes, con prisa además,
significa también darle la infraestructura de vías y demás, cuando no solamente
esto está dando servicio a cercanías, sino que por ahí pasan trenes de largo
recorrido y que algo tendrá que decir quien lo está ahora gestionando.
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En cualquier caso, pedir eso, si no se piden los recursos también para poder
mantenerlo, sería algo que vendría a gravarnos más si cabe, ya se han dado una
parte de competencias importantes, que yo creo que al final eso tendrá que pasar,
obviamente, con toda la fuerza de la competencia a la Generalitat, pero no es el
momento yo creo, y mucho menos cuando se habla de toda la infraestructura
hablando de vías. Por lo tanto, yo creo que…, yo tengo bastante miedo en que eso
esté mucho mejor gestionado por la Generalitat que por el sector central.
Nada más que por eso, vamos a votar en contra y decirles que, oiga, cada vez que
hay un problema de algo que las competencias les corresponde a la propia
Generalitat, no se lo echemos a España, es que estamos siempre con lo mismo, es
que al final tiene uno que abundar en cosas que ya le molestan, o sea, cuando se
pega fuego en un sitio, quien tiene que vigilarlo, los de Madrid, el ministro va a venir
a vigilar el fuego, están los “mossos”, está quien tiene que estar, es que hay una
mala conservación, no hombre, no, si se roban los cables quién tiene la culpa
¿tiene la culpa Madrid o tiene la culpa quién tiene que custodiarlos? Dicen, es que
no están bien escondidos, es que…, oiga, no, mire, al final tener siempre un motivo
para enfrentarnos, es lo que hay que acabar.
Yo sé que al final esta infraestructura tendrá que tenerla…, en las competencias
que habrá en el futuro que traspasarle a Cataluña, porque creo que tiene que
abundarse en el autogobierno cada vez más, que es en lo que estaríamos de
acuerdo, en los temas de financiación, en todas esas cosas estaremos de acuerdo,
en que Cataluña no se puede quedar al margen de muchas cosas que tiene y
podría tener capacidad, pero hay que traspasar también los recursos, primero las
competencias, pues mire usted, al final estoy convencido de que tal y como están
funcionando las cosas iríamos peor, por lo tanto, ni tampoco tiene el gobierno
central la culpa de algo que le confiere a la propia Generalitat, que es el control de
los horarios y todas esas historias, eso está transferido, si no funciona, vean
ustedes por qué no funciona.
Pero no aprovechen, y además, fíjense, y voy a acabar, qué prisa es esta hombre,
si quedan quince meses para…estamos ya desconectándonos, si de aquí a quince
meses lo tendrán, pues ya verá usted, lo van a tener todo entero, en fin, esto se ha
dicho, claro, con cierta ironía. Dudo mucho, dudo mucho que al final por este
camino se consigan las cosas que ustedes quieren, hay otros caminos que son los
que hay que explorar, que son los de entenderse, hablar y seguir ahondando y
diciendo que Cataluña, si consideramos que tiene algún tipo de pérdida en cuanto a
lo que hablábamos antes de la financiación y tal, ahí tenemos que hacer la fuerza,
ahí, en que haya justicia y equilibrio, sin perder el concepto solidario, todo lo demás
es, perdóneme, cantos de sirena para seguir retroalimentando algo que ustedes
saben que tiene poco futuro. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sra. alcaldessa. Jo faré el posicionament del nostre grup en relació a la moció
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número 28. Sr. García, primer de tot disculpi per donar-li l'esquena però m’és
materialment impossible fer-ho d'una altra manera. Bé, és una proposta, és una
moció que recull una proposta literal i així se’ns ha manifestat, el comitè Primer de
Desembre. Per tant és una proposta tipus i no acostumem a fer modificacions.
Segurament haguéssim afegit alguna però en qualsevol cas doncs vagi per davant
que amb aquests matisos, tot i així votarem a favor però permeti’m aprofitar el
moment també per fer alguna pinzellada d'algunes coses que aquest Ajuntament
doncs estem fent i que també val la pena agrair el to del senyor Garcia què en la
seva intervenció també reconeixia i en un to, enteníem, en un to molt favorable. Bé
primer també destacar que en aquest comitè Primer de Desembre també hi ha dues
entitats de la nostra ciutat, en concret el JIS i ARA, i bé com també el senyor García
doncs plantejava és una plataforma unitària d’ONGs que en definitiva lluiten en pro
de reconèixer doncs, en aquest cas la visibilitat dels malalts de SIDA, que l’acaben
de conformar 24 i com deia dues d'elles són entitats de la nostra ciutat i per tant
potser apuntar un element més per tal de donar-hi el ple suport a la iniciativa.
Bé, algunes dades ja s'han aportat fa una estona però... bé destacar en tot cas el
treball transversal que habitualment entre la nostra àrea i també des de la regidories
de joventut i en ocasions també esports, doncs també ens permeten tirar endavant
tot un seguit d'accions i en ocasions també del propi Institut Català de la Salut. Vull
destacar que el nostre Ajuntament en el nostre municipi ja des de l'any 77 es vénen
realitzant programes de prevenció i promoció de la salut, de la salut sexual i
reproductiva en l'eix o en el nucli d'aquestes accions. Des de l'inici de l’epidèmia en
l'any 81 en tots els nostres programes de prevenció de la salut se n'ha anat
incorporant successivament eines i instruments de prevenció per evitar situacions
de contagi del VIH i accions per recolzar els malalts de la malaltia. I molt a tall de
manera relativament breu però també cal destacar, de fet crec que alguna regidora
en feia esment, doncs les accions també que en ocasions també en el programa de
maleta pedagògica es vénen realitzant tot un seguit de tallers en l'àmbit de
l'educació afectivo-sexual i la prevenció del consum de drogues en el marc de
promoció d'estils de vida saludable i adquisició d'habilitats socials i també doncs
apostant pel punt d'informació de salut jove, que no entraré en més detalls perquè
ja s'ha fet esment, però també destacar doncs els tallers d'educació per aquesta
salut afectiva i sexual i destacar que principalment es vénen desenvolupant en els
cursos, en els nivells de segon, tercer i quart de l’ESO, els cicles formatius i els
PQPIs de la nostra ciutat a banda de moltes i moltes entitats de la nostra ciutat. Bé,
podria entrar en més detalls, en tot cas jo crec que amb aquests exemples i amb la
pròpia intervenció doncs crec que queda ben palesa la nostra posició. Moltes
gràcies.
Essent les 14.14 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies senyora alcaldessa. Nosaltres respecte al posicionament respecte a la
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moció número 27 votarem en contra. Aquest era el posicionament que portàvem
decidit en el ple; la veritat és que hi hagut un moment que m'ha fet dubtar la Sra.
Esplugas, ho he de reconèixer que després de sentir la seva intervenció m'han
entrat dubtes. Però votem en contra i els hi explicarem el perquè. Miri, votem en
contra perquè entenem que en aquests moments fer aquestes reivindicacions és un
brindis al sol. Això punt número u. Punt número dos, perquè dóna la sensació que
vostès el que estan plantejant és a l'entorn d'un tema sensible, perquè el tema de
Rodalies està afectant negativament a molta gent en els seus desplaçaments per
anar a la feina cada dia, per tornar a casa i està afectant ho estan posant en valor,
però em fa l'efecte que més que com una solució al problema com un pas en el seu
camí, en la construcció d'estructures d'estat i no crec que ni que sigui el moment ni
que en tot cas s'hagués de començar per aquí. Mirin, la Generalitat és responsable
del gestor des de l'any 2011, perquè no convoquen un concurs públic a veure si es
continua presentant Renfe o es presenten més operadors i guanya un altre i podem
millorar el servei? Això tenen tota la capacitat de fer-ho des de fa cinc anys.
Comencem per aquí, perquè després la xarxa, tot el que és infraestructura, el que
són les vies catenàries, serveis de control, tots els temes de seguretat, de
sincronització, tot això està compartit la xarxa de Rodalies amb la xarxa de mitja i
llarga distància i amb l'alta velocitat. Això és una xarxa compartida, però l'altre no.
Rodalies, el gestor de Rodalies, RENFE, podien haver convocat un concurs
tranquil·lament i posar les prestacions i les exigències que s'hagués considerat,
perquè no ho han fet? Sembla que com no ho podem fer tot, no fem res. Home
doncs a lo millor val la pena que comencem a fer allò que podem fer; jo diria més,
que tenim l'obligació de fer i una vegada tinguem consolidat el nostre exercici de
responsabilitat i de competències podrem continuar creixent, però jo crec que en
aquests moments més interessant segurament podria ser treure a concurs aquest
concurs de l’operador del gestor de Rodalies que no intentar anar més enllà quan
saben que en aquest moment això és exactament un brindis al sol.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Jo per algunes intervencions que s'han comentat sobretot des del Partit Popular.
Es nota que vostès no agafen la RENFE no? Perquè només focalitzar que els
problemes de la RENFE és el tema de la vigilància i el tema del robatori de coure,
no és així, és a dir, es nota molt que no agafen la RENFE, perquè és una manca
d'inversions, no d'ara, sinó de fa molt de temps i per això també no em sobta que el
Partit Socialista voti en contra d'aquesta moció, perquè el Partit dels Socialistes
també des del Govern ha incomplert les inversions a nivell de Catalunya, a nivell de
la xarxa de Rodalies com ha fet el Partit Popular i han prioritzat sempre doncs AVEs
no? i altres tipus de model de gestió amb el que seria beneficiar les Rodalies que
utilitzen els ciutadans i les ciutadanes. Estic d'acord amb el Sr. Belver que la
Generalitat ha de fer una cosa i jo crec que ho farà properament, que és treure,
obrir un concurs perquè no gestioni RENFE, perquè ja s’ha vist que la seva eficàcia
no és el seu punt fort. I l'altra qüestió, un sistema de gestió que funciona? només hi
ha que veure els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o la xarxa de metro,
comparat amb el servei de Rodalies. Per tant, en aquesta moció únicament
reclamem el traspàs de tot el tema relacionat amb RENFE per millorar les Rodalies,
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i fer un sistema, doncs de Rodalies eficient, com és en aquest moment el que
gestiona els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o la pròpia xarxa de metros
a través de l'Àrea Metropolitana del Transport.

Essent les 14.21 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 I MUÑOZ (ERC-AM)
Un apunt només: fins que no es modifiqui la Llei ferroviària no es pot canviar
d'operador.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sra. Esplugas, quan el tren es para i va amb retard, li afecta a independentistes i no
independentistes, no? o potser no? A mi cada vegada que parla d’independentistes
amb aquesta... m’agrada, en el fons m’agrada, perquè cada dia van cultivant que
n’hi hagi més, crec que els agrada parlar d’això perquè no entenen que hi ha gent
que ho són i que aquesta gent que ho són no vol dir que vagin en contra d’Espanya,
sinó que senzillament ho són i tal, a vostès no els hi agrada que n’hi hagin i jo ho
entenc, però com a mínim agraeixo que hi hagi una altra sèrie de regidors dintre
d’aquest Consistori que, encara que no siguin independentistes tinguin un tracte
bastant més acurat i educat quan parlen de les mocions en les que suposadament
són mocions independentistes. Al menys, d’alguna manera, el portaveu socialista
ha fet una exposició de motius pels quals vota en contra d’aquesta moció, però ni
en Serrallonga, ni la seva confraria, van anar a robar el coure, perquè deurien ser
lladres catalans, ni els independentistes són els que es queden aturats a l’estació
de RENFE, perquè els del PP i Ciutadans aquell dia no hi van.
És que clar, hi ha coses que són tan absurdes que qui busca la confrontació són
vostès, perquè vostès no toleren, ni toleraran mai, que possiblement i en
democràcia algun dia Catalunya sigui independent gràcies a això, a la democràcia,
perquè vostès no ho toleren, no els hi agrada, no els hi agrada l’empat, no els hi
agraden certes coses, jo ho entenc. Els hi agrada el que els hi agrada, és perfecte,
però ja deixin de dir independentistes amb aquesta sorna, amb aquest to, perquè a
mi ja m’és igual, però és que hi ha un 50% de la població a Catalunya que quan
escolti això no pensarà igual, i jo mai diré res en contra dels que són espanyols, se
senten espanyols i defensen Espanya, ho respecto i ho admiro.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver Sr. Monrós, no se trata de independentistas o no, se trata, mire, ya
llevamos muchos años de democracia en este país, y yo creo que empieza a estar
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algo madura. Durante un montón de años ustedes no han dicho ni pío de estas
cosas y es desde que esa vorágine de separarse de España hace mella y desde
que empiezan ustedes a manejar todos los hilos para irse, es cuando empiezan a
reivindicar cosas que las podían haber reivindicado antes. Por lo tanto, no es que
se diga aquí que porque son independentistas o dejan de ser, es que nos extraña
mucho que tienen prisa, tienen mucha prisa por reivindicar cosas que han tenido
ustedes casi cuarenta años para reivindicarlas y ahora resulta que de golpe y
porrazo lo reivindican todo y tal por esa fuerza…
Mire, al final es verdad que se ve un aire de cierto enfrentamiento en esas
mociones, que pueden ser hasta legítimas, mire que le digo, yo aspiro también a
que a Cataluña se le transfieran muchas más competencias de las que tienen y
sobretodo que se equilibren los temas económicos, si es que de verdad salimos
perdiendo cuando eso se calibre bien, no como lo calibran ustedes, que también
hay mucho que discutir en eso. En cualquier caso, sí que se les ve ese aire de
prisa, de vamos aquí a meter el dedo y cuando se ha pegado fuego, la culpa la
tiene España, han robado cobre, la culpa la tiene España, hay que reivindicar esto
que nos lo den.
Mire, además reivindicar una infraestructura sin reivindicar el traspaso de dinero, es
como aquel que decía, oye, queremos las tierras, nos las repartimos, sí, pues
perfecto, oye, pero que nos den los tractores también y todo lo demás y los créditos
y tal, porque si no, aquí al final para picar piedra ya estamos bien. Mire, yo creo,
sinceramente, que hay que reivindicar eso, con tranquilidad, poco a poco, cuando
toque, en los debates que hay que abrir de aquí para adelante, para acabar con
este “enfrentismo” que tenemos aquí y de una forma natural.
Y es cierto que nosotros notamos en muchas mociones, pues eso, ese ambiente,
ese tufillo de decir, venga, con prisa y aquí de cualquier manera y porque se ha
pegado fuego o porque han robado cobre, mire, no es así, muchos años ha habido
para reivindicar cosas, no lo han hecho y ahora tienen prisa, creo que no es el
“enfrentismo” lo que tenemos que auspiciar, sino el entendimiento y lo vuelvo a
reiterar por enésima vez.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, passaríem a les mocions del grup de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27 i 28; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 27.- SOBRE EL SERVEI DE RODALÍES DE CATALUNYA. Ha estat
rebutjada amb 19 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
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Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i 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; assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 28.- PER FER FRONT A L’ESTIGMA I A LA DISCRIMINACIÓ
RELACIONATS AMB L’EPIDEMIA DEL VIH/SIDA.
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:

Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la defensa
dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/sida
i l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament
de les persones.
Aquest compromís s’ha demostrat en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006;
la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista;
la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia; la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i
diverses resolucions en el marc dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el
passat juliol de 2015, va ser la Declaració en favor dels Drets Sexuals i
Reproductius en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Tanmateix, el punt culminant d’aquesta voluntat es va expressar en l’aprovació de
l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma
relacionat, el passat 6 de març de 2014 al Parlament de Catalunya, i de manera
unànime entre tots els grups polítics.
L’Acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit associatiu de
Catalunya en l’àmbit el VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre –
Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el
territori català - , va suposar un fet històric i s’havia de materialitzar com un
instrument de futur orientat a mantenir el lideratge de Catalunya respecte les
polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada que garantia un model
d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i la qualitat.
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Malgrat això, dos anys més tard de la seva aprovació, encara calen esforços per
seguir impulsant-lo, especialment pel que fa referència al Pacte Social contra la
discriminació de les persones que viuen amb el VIH, l’objectiu general del qual ha
de ser eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya.
Aquest pacte, segons l’Acord aprovat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un
canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; vigilar
les situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots els serveis,
prestacions i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les
persones que viuen amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la Recomanació 200
de l’Organització Internacional del Treball, sobre el VIH i la sida i el món del treball.
I és que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH
podria ser l’obstacle més gran al qual s’han d’afrontar les persones, les comunitats,
els polítics i els líders religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un esforç
important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de vida de les persones
infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que ho farà a
gran escala per fer front a l’epidèmia. Per aquest motiu, l’any 2015, la mateixa
ONUSIDA va iniciar la campanya Zero Discrimination Day, amb la qual es
reivindica, l’1 de març a nivell mundial, la necessitat de sensibilitzar en la defensa
dels drets humans i en la necessitat d’acabar amb l’estigma i la discriminació
relacionats al VIH.
Així doncs, la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la
implicació de tots els actors i agents possibles. En aquest sentit, els ens locals, dins
del marc que els atribueix la Llei de salut pública 18/2009, per la qual poden oferir a
la població intervencions que ajudin a incrementar el control sobre la seva salut i
obtenir així estils de vida més saludables.
Per tot això el grup municipal d'ERC proposa al Ple de l’Ajuntament els següents:
ACORDS
1. Impulsar conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya el Pacte
social contra la discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu
general d’aquest sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la
sida a Catalunya. Contribuir, des de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a participar-hi i
desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i
altres administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el
seu àmbit competencial
2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats en la no discriminació i la
no estigmatització, i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions que
es duguin a terme a l'Hospitalet de Llobregat en l’àmbit del VIH/sida.
3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els
serveis oferts a nivell municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de
discriminació en el marc de les seves competències, així com en les empreses i
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organitzacions on el govern municipal hi tinguin representació.
4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades
commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i
la discriminació relacionats al VIH/sida.
5. Sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament a desenvolupar,
conjuntament amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, accions i programes dirigits a la
promoció de la salut sexual de manera integral als centres educatius, on es doni
tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació relacionats al
VIH/sida.
6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre
que treballen en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva
comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de Desembre com a plataforma
unitària d’entitats en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport necessari
en la difusió de les seves tasques i activitats.
7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut,
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència),
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de
Desembre, com a plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, número 29, es produeixen les intervencions següents:

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència presentem aquesta moció, va ser en el 2012 el primer cop
que vam presentar una moció relacionada amb el malbaratament d’aliments que,
finalment, no va ser aprovada. Aquest cop, tractant-se d’un àmbit tan controvertit o
que al menys al 2012 ho va ser, hem decidit parlar-ho amb organitzacions que
s’encarreguen de la redistribució i el recapte d’aquests aliments per adaptar la
moció a la nostra ciutat. També us hem donat a la resta de grups la possibilitat de
fer aportacions per millorar el text, ja que volem que sigui aprovada amb el consens
més gran possible.
Així, aquest cop hem volgut enfocar la moció des de diferents perspectives, per tal
de conscienciar i reeducar a la ciutadania, als empresaris i comerciants, sobre la
gran quantitat d’aliments que es malbaraten i acaben a les nostres escombraries.
També volem conscienciar aquests col·lectius per tal de fomentar les donacions
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d’aliments i que les campanyes puntuals estiguin recolzades per un sistema de
recapte continuat.
Per últim, la moció proposa realitzar una campanya informativa dirigida a la
ciutadania, per tal de fomentar la reutilització dels aliments que encara estan en bon
estat i, alhora, explicar el projecte de campanya de recapte continuada. Som
conscients que depenem completament de la participació de la ciutadania, perquè
aquesta proposta sigui un èxit. Per aquest motiu, us demanem el vot a favor per
començar la campanya de la millor forma possible.
Essent les 14.27 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecte a la moció per evitar el malbaratament d’aliments, voto a favor de la
moció, però sí que m’agradaria fer unes puntualitzacions.
Sobre les campanyes de sensibilització en l’àmbit de la conservació i reutilització
dels aliments, em sembla una molt bona idea, una molt bona iniciativa, i coneixem
entitats que en la mida de les seves possibilitats ja ho estan fent i estan tenint gran
èxit.
Sobre les campanyes de recapte d’aliments, entenc que són una solució
d’emergència, per cobrir necessitats que hi ha, però a llarg termini no suposa una
solució, al menys de la forma que està concebuda com ho tenim actualment.
Aquestes campanyes afavoreixen directament a les grans superfícies que són
alhora els principals malbaratadors del sistema, realment no ens estem fent cap
favor. Els recaptes que es fan actualment són un negoci directe per les gran
superfícies i ja s’han donat casos en els quals aquestes grans superfícies treuen
estocs que tenen caducitat propera, per afavorir aquesta sortida d’estocs que es
caducaran aviat.
Curiosament, aquests mateixos dies, els dies del recapte i per la porta del darrera,
aquests mateixos comerços i grans superfícies estan llençant a les escombraries
producte fresc que encara no ha complert el seu període de caducitat, s’ha generat
un sistema pervers basant-se en la solidaritat de la gent. El nostre deure és garantir
una alimentació equilibrada a la gent que ho necessita, això no s’aconsegueix amb
el lot d’aliments bàsics que es dóna, per exemple, al banc d’aliments, i potser sí que
ho aconseguiríem si trobéssim la forma que els comerços no llencessin aliments
que encara no han caducat i els donessin a les entitats que s’encarreguen
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d’aquesta distribució.
El nostre deure és afavorir la integració i la inclusió de la gent que està en situació
de vulnerabilitat, existeixen molts programes o iniciatives que estan tenint grans
resultats en aquests àmbits, com són els horts socials o els bancs de temps o
moltes iniciatives que es posen en marxa des d’algunes entitats o del teixit
associatiu. Aquestes sí que són solucions a la llarga, contra els efectes de la
vulnerabilitat. Dit això, crec que com a institució pública hauríem de treballar
precisament en aquest àmbit, en les solucions efectives i sostenibles a llarg termini,
i exigir a les grans empreses de distribució que s’impliquessin realment, de forma
responsable i solidària, en les necessitats de la nostra societat. Gràcies.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem per acords. En relació al primer acord, el votarem a favor, a
favor de la campanya sempre que aquesta no culpabilitzi o no serveixi per
culpabilitzar a les veïnes d’aquesta situació de malbaratament. La reutilització i la
gestió responsables dels aliments són molt importants, però el malbaratament real
es produeix justament entre productors i intermediaris. Són especialment els grans
supermercats, aquells que desprès es posen la medalla del gran recapte, els que
obliguen a què molts aliments frescos, com fruita i verdures, siguin llençades i, per
tant, malbaratades. Aliments que es troben en bon estat, però que es perden,
perquè no compleixen les demandes estètiques d'aquestes grans empreses.
Aquest és un dels motius que ens fa posicionar-nos en contra dels dos següents.
En el cas del segon, tot i que és important conscienciar a tota la societat per tal de
que totes fem un consum responsable, un dels orígens del problema del
malbaratament d’aliments són precisament les grans empreses de restauració
col·lectiva i les grans superfícies. Per això, no entenem que lluitar contra el
malbaratament s'hagi de convertir en l'excusa per seguir reproduint les polítiques
socials assistencialistes, que tan poques solucions reals aporten a les persones
més necessitades. Per lluitar contra l'exclusió social, la millor eina seria, creiem al
nostre entendre, és la renda bàsica universal.
Quin tipus de protocol de col·laboració es farà servir per a la distribució? Si parlem
de Banco de Alimentos, marca registrada, són entitats que reben gran part dels
aliments de fons europeus, per exemple de la compra d'excedents agrícoles
comunitaris. També s'ha de tenir en compte els protocols que fa servir l’ajuntament
per fer el repartiment d'aliments, els menjadors socials i els albergs, sobretot en el
cas de veïnes migrants sense papers, que en poden quedar excloses.
¿Quin tipus d'aliments és recullen? Els models que es referencien són d'accions
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que recullen aliments de baixa qualitat, amb un nivell nutricional molt baix, es
prioritzen aquells aliments que són fàcilment emmagatzemables i de llarga durada,
sense tenir en compte les necessitats nutricionals de les persones a les que van
adreçades, generant dietes molt pobres que poden generar greus problemes de
salut.
Un exemple clar seria que s'eviten els productes com fruita i verdura, bàsics a la
dieta, i es prioritzen les farines i la pasta, aliments refinats que ara mateix la
piràmide d'alimentació del SENC, la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària,
demana substituir per integrals de qualitat, molta varietat i productes frescos. No
només s'ha de vetllar perquè totes les persones tinguin accés als aliments bàsics,
ha de ser prioritari que tinguin una nutrició adequada, amb aquest model no només
no es garanteix, sinó que es promouen hàbits poc saludables.
En relació al tercer acord, que també votarem en contra, en cap cas una campanya
de recapte d'aquestes característiques té relació amb el malbaratament d'aliments,
es tracta només de caritat. L'exemple del Gran Recapte, on aquestes grans
empreses facturen aproximadament un 20% més del que facturen habitualment,
ens fan posicionar-nos en contra. Per a aquestes empreses és tot un negoci, per
una banda, un gran increment de les vendes, per l'altra, un rentat de cara
fenomenal, emmascarant la realitat de les seves accions.
La prioritat de la nostra ciutat en temes d’alimentació, per nosaltres, hauria de ser,
per exemple, conservar l’última zona agrària que tenim a l'Hospitalet, salvar Cal
Trabal de l'especulació i començar a assolir majors quotes de sobirania alimentària.
Per facilitar l'accés als aliments de qualitat, una manera molt interessant podria ser
desenvolupar una xarxa real, una xarxa d’horts urbans comunitaris i autogestionats
a la ciutat, produir aliments i reproduir comunitat. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de la moció de Convergència, a nosaltres en preocupa, doncs
una xifra que hi ha a nivell del món, que a més és real, que és que hi ha més de
1.300 milions de tones d’aliments que es llencen, creiem que fer accions en l’àmbit
local, per contribuir a que no es llencin aquests aliments, però sobretot necessitem
també una Llei, una Llei com la que va aprovar França al 2015, en la qual prohibeix
als establiments més grans de 400 metres quadrats llençar el menjar, obligant a
què aquests aliments no venuts es donin a organitzacions socials o aquells que
estiguin caducats s’utilitzin per a l’alimentació animal o també a la fabricació
d’abonaments agrícoles.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bé, com diu la moció, a l’any 2012 ja es va presentar una moció per part de
Convergència en aquest mateix sentit, aleshores es va intentar, segons el nostre
punt de vista, confondre les paraules i una cosa és establir els mecanismes de
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redistribució i una altra cosa molt diferent és donar menjar caducat. No era l’esperit
de la moció i esperem que aquesta vegada, doncs s’entengui bé quin és l’esperit
positiu d’aquesta moció. En aquell moment hi va haver 15 regidors que van votar en
contra, i aleshores el grup de Convergència parlava, d’això, d’una proposta que
s’havia fet a Badalona i que havia comptat amb el suport de tots els grups
municipals, aquí no va poder ser i els 15 regidors de govern, doncs van votar en
contra.
Som conscients que aquesta moció planteja algunes dificultats, som conscients
que, a més a més, es fa... una vegada a l’any ja es fa un gran recapte, però
entenem la bona voluntat d’aquesta moció i jo crec que tot es pot millorar i, per tant,
nosaltres hi votarem a favor. Creiem que és una bona manera de seguir treballant
amb les persones que més ho necessiten, aleshores es demanava una campanya
de conscienciació, igual que ara, nosaltres li vam donar suport, igual que ara li
donarem, aleshores també el que es pretenia era fer un acord entre els
supermercats per intentar, doncs aconseguir tot això, i ho vam fer abans i ho farem
ara. I també es pretenia fer un protocol de distribució i ara es torna a demanar i, per
tant, nosaltres el votarem a favor, és una bona iniciativa, no fa mal a ningú, si no
que va en benefici de les persones més necessitades.
I, per tant, nosaltres entenem que és una moció positiva, l’entenem com una cosa
que no va en contra de ningú i, per tant, li donarem el nostre suport. Gràcies.

Essent les 14.35 hores, abandona la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosotros votaremos a favor de la moción, entendemos que en la situación de
emergencia social en la que viven muchas personas de la ciudad, es imprescindible
que no se tiren alimentos. Lo que pasa es que también quisiera hacer algunas
puntualizaciones, justamente cuando se donan alimentos muy cercanos a la fecha
de caducidad, supone un sobreesfuerzo increíble para las personas que son
voluntarias y que están distribuyendo esos alimentos entre los colectivos más
vulnerables, por qué, porque controlar las fechas de caducidad es lo más complejo
que tiene un banco de alimentos.
Y sobre todo cuando ha de ser, digamos, con pocos días de diferencia, muchos de
estos bancos de alimentos tampoco disponen de los vehículos suficientes para
poder transportar y poder con agilidad distribuirlos de manera adecuada. Un banco
de alimentos en ningún caso puede dar alimentos caducados, aunque sea de un
día, o sea, eso es por responsabilidad, aunque luego nosotros cada uno en nuestra
casa decidamos que nos vamos a comer el atún caducado, pero un banco de
alimentos bajo ningún concepto puede dar una fecha caducada.

…/…

187

Y luego yo quisiera remarcar también la necesidad sobre todo de lo que más se
malbarata, los elementos que más se destruyen son alimentos frescos, y los bancos
de alimentos son los alimentos que más necesitan, porque para una dieta
saludable, una dieta adecuada para las familias, es muy necesario la fruta, la
verdura, el pescado, la carne, son los que menos se reciben y son los que los
supermercados más lanzan. Además también hay que tener en cuenta que las
grandes superficies son los que justamente tiran más alimentos de ese tipo y los
que más cuesta también de poder distribuir después.
Luego hay que también remarcar que la incongruencia de personas que están
pasando unas necesidades muy graves y sin embargo hay, por estrategias de
mercado, toneladas y toneladas de alimentos que no llegan ni tan siquiera a entrar
en el circuito comercial, sino que, para no bajar precios, son automáticamente
desechados, y eso es algo que no se puede tolerar, sobre todo en una situación de
emergencia como en la que estamos viviendo.
Evidentemente, yo creo que los bancos de alimentos, si la mayoría de los
voluntarios que están trabajando ahí, o sea, que están ayudando a otros colectivos,
lo que quieren tener es fecha de caducidad, que esta ciudad nuestra no necesite de
estos bancos de alimentos para que las personas estén recibiendo la solidaridad de
todos los vecinos. Creemos fundamental poner las políticas sociales adecuadas y
de generación de empleo, para que esto no tengamos, digamos, que necesitar
estos espacios.
Nosotros votaremos a favor, pero también estaremos luchando continuamente para
evitar que las personas tengan que acudir a situaciones sociales tan graves.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, nosotros votaremos, como no puede ser de otra manera, a favor de esta
moción, que nos parece que tiene mucho de social y que piensa en que, de alguna
manera, tenemos que concienciarnos de lo que está pasando. Es canallesco que
un tercio de la producción mundial de alimentos se desperdicie, mientras que casi la
mitad o más de la mitad de la población mundial está pasando hambre, algunos
incluso muriendo de hambre, entonces, esto es canallesco y toca el más amplio
sentido de lo que es la humanidad, es decir, ver como en los mercados de
opulencia, donde los países desarrollados derrochan, y no ven la manera de
reciclar esos productos para que al final vayan a compensar un poco a esos países
del tercer mundo y del cuarto mundo que hay.
Además, yo creo que el etiquetado es una estrategia también de mercado, es decir,
etiquetar, por ejemplo, un yogurt con la fecha de caducidad tal, al final resulta que,
claro, si apuras mucho, aunque lo dones no vale, hay que tirarlo, yo creo que habría
que ir a otro tipo de etiquetado como consumir preferentemente antes de, y ya la
gente no lo va a comprar, pero claro, la estrategia de las marcas no lo hacen
porque al final tiene más recorrido y no lo van a tirar y, por lo tanto, no lo van a
consumir y no lo voy a vender, lo que quieren es vender más. Hay que abundar en
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esas políticas de que solamente se piensa en ganar dinero, en el capital, y las
grandes marcas pueden permitirse muchas cosas, porque tienen grandísimos
beneficios y ahí es donde tenemos…Luego hay otra cosa donde se tendría que
incidir bastante, una ley que dijera, oiga, mejor preferentemente, porque
preferentemente te da un margen importante de maniobra para poder mandarlo a
entidades que lo pueden, de alguna manera, llevar a los sitios para que se
consuma.
Hay que instar sobre todo a los grandes productores y a los gobiernos a que
obliguen a los productores a de alguna manera rebajar con criterios distintos de
desechar alimentos por exceso de producción para regular los mercados, para que
no caigan los precios en los mercados, está bien, yo creo que hay que hacer, que
los mercados hay que regularlos porque si no se hunde la industria y,
evidentemente, sería peor, como yo decía anteriormente, el remedio que la
enfermedad, pero hay modos, tiene que haber modos en que los gobiernos incidan
en esos grandes productores, para que de alguna manera esos productos no se
desechen, no se tiren. Hay que ver la manera de reciclar los productos
perecederos, que a lo mejor haciendo un tipo de envasado o cualquier otra historia,
evidentemente hay que poner dinero para poder conseguir eso, pero yo creo que
vale la pena que se inste a los gobiernos a que estos grandes productores de
alimentos no acaben por tirarlos.
Yo me quedo, de verdad, me duele el alma cuando veo que se tiran toneladas y
toneladas de tomates o de naranjas y tal, para regular los mercados, hay
seguramente mil maneras de reciclar esos productos para que al final lleguen al
consumidor que no tiene nada y mandarlos dónde haga falta. Eso cuesta dinero,
pero eso es concepto solidario, ahí es donde tenemos todos los ciudadanos que
estar de acuerdo en instar a los gobiernos a que, de alguna manera, medio mundo
no se muera de hambre, cuando la producción, teniendo en cuenta que además
esto va a más, porque la producción de alimentos que hay hoy, nada tiene que ver
con de aquí al 2050, que vamos a tener una población muchísimo mayor. Y es el
momento ya de tomar conciencia en esto, para empezar, de alguna manera, a
tomar medidas que vayan paliando esta situación poco a poco, y a medio y largo
plazo no haya ni un tomate que se tire, ni uno, ni una naranja, ni una lechuga,
porque seguro que hoy la industria y la química, tal y como ha avanzado y todo
esto, hay que ponerla al servicio de estas cuestiones sociales.
Hay que invertir y yo creo que me gusta mucho esta moción, porque creo que nos
da la posibilidad de decir lo que pensamos y sobre todo de ir generando conciencia
en que medio mundo no se puede morir de hambre, mientras el otro medio mundo
derrocha, y eso se puede evitar, entonces votaremos, con mucho gusto además, a
esa moción a favor.

Essent les 14.42 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, he revisat el debat d'aquell moment i de fet hem tingut alguna ocasió de parlar
en aquests dies, jo, permeti’m que en tot cas em cenyexi a la moció que s'ha
presentat avui, perquè alguna lleugera modificació també ha tingut i, en tot cas,
posar de relleu, doncs el contingut de la pròpia moció, que ja avanço que el nostre
vot serà favorable, i de fet més quan també el Sr. Monrós va tenir a bé, doncs
incorporar una petita aportació, però que d'alguna manera condensava una bona
part de les intervencions que avui s'han produït i que precisament fa referència a
totes les qüestions sanitàries, la Sra. González ho posava de relleu, sobre tot el que
té a veure, i el Sr. García també, tot el que té a veure amb el subministrament
d'aliments frescos n’hi ha uns elements, de fet, per això mateix totes les accions de
recapte o en el nostre cas concret de la nostra ciutat, la Setmana de la Solidaritat,
es posa especial èmfasi en què els aliments han de ser de llarg recorregut. Però
aquest és un repte des de tot punt de vista de qualsevol xarxa d’aliments i també és
el repte a superar de la manera que sigui, però, en qualsevol cas, bé, el contingut
de la moció, subscric el que el propi ponent deia, nosaltres no l’entenem que vagi
contra la nostra acció de Govern, al contrari, en tot cas ens pot servir per acabar
d'impulsar alguna cosa i, per tant, en aquest sentit vot favorable.
Un parell de reflexions més si se'm permet, un apunt el Sr. Giménez, no hi ha cap
instrucció per part de la xarxa d'aquest municipi o que impulsa aquest Ajuntament i
que té moltes entitats que hi col·laboren, per tal que cap persona sense papers es
quedi exclòs de la xarxa d’aliments o és el que jo com a mínim he entès de la seva
intervenció, i si vostè en tingués coneixement d’algun cas concret, li prego que ens
ho faci saber, perquè automàticament es prendran les mesures adients, perquè ni
l'esperit, ni les instruccions que hi ha des de la direcció tècnica i política de l'àrea
són aquestes, i menys en un tema tan elemental i tan bàsic com és l’alimentació.
Fet aquest esment, doncs també, bé, celebrar o aprofitar la presentació de la moció,
també per recordar que en el Ple que el Parlament va celebrar justament la
setmana anterior, en el Ple anomenat de pobresa i d’emergència social, el Partit
dels Socialistes de Catalunya, doncs justament va presentar una proposta que
també anava en aquest sentit, i que, entre d'altres, també demanava i que també,
doncs com més o menys succeirà aquí avui, va ser aprovat per unanimitat l'acord
d'instar el Govern de la Generalitat a tirar endavant un Pla Nacional de lluita contra
el malbaratament alimentari a Catalunya. I, en qualsevol cas, també un apunt el Sr.
García, en aquest cas d'Esquerra Republicana, la Llei a la que vostè feia referència
ja està en marxa, també el grup Parlamentari dels socialistes de Catalunya, aquest
dilluns passat, també ha registrat en seu parlamentària, una proposta de llei, per
tant, doncs crec que s'estan donant els elements adients, per tal que en algun
moment no massa llunyà, tinguem més instruments a l'abast per tal de treballar en
aquest sentit.
Res més, i insisteixo en el vot favorable del grup municipal socialista.
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SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Alguna paraula més sobre la moció? Si no donaríem pas a la moció de la
Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 29; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 29.- PER
EVITAR
EL
MALBARATAMENT
L’HOSPITALET I AFAVORIR-NE LES DONACIONS.

D’ALIMENTS

A

Atès que, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i
l'Agricultura, per a l'any 2050 la producció mundial d'aliments haurà d'incrementarse en un 70 per cent per proveir l'augment previst de la població de 7.000 a 9.000
milions d'habitants.
Donat que, la Comissió Europea estima que cada any es desaprofiten més d'1.300
milions de tones d'aliments, és a dir 1/3 de la producció mundial, dels quals 89
milions de tones de menjar en bon estat es balafien cada any en la Unió Europea i 8
milions a Espanya.
Vist que, les mesures contra la dilapidació d’aliments a les grans superfícies i els
petits comerços d’alimentació poden contribuir als bancs d’aliments i la seva xarxa
de distribució a la ciutat, oferint aquells productes que estan al límit de la seva
caducitat però sempre garantint la seguretat dels possibles consumidors.
Atès que, per aconseguir resultats satisfactoris contra el malbaratament dels
aliments cal un compromís ferm tant per part de la ciutadania, les associacions de
la ciutat i aquest Ajuntament com per part de les grans superfícies i petits comerços
d’alimentació locals.
Donat que, la ciutadania ha demostrat implicar-se massivament en iniciatives
promogudes per Creu Roja a nivell local amb la Setmana de la Solidaritat, pel Banc
dels Aliments amb el Gran Recapte, tant fent de voluntaris com realitzant petites
donacions d’aliments.
Vist que, el 27 de novembre de 2012 vam presentar una moció en relació amb
aquesta temàtica i va ser rebutjada, volem reobrir el debat per abordar el problema i
fer de l’Hospitalet una ciutat responsable amb el seu consum i solidària amb els que
més ho necessiten.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència proposen 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
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punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’APROVA PER UNANIMITAT EL PUNT PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Estudiar la realització d’una campanya per la conscienciació de la
ciutadania en l’àmbit de la conservació i reutilització dels aliments a nivell
domèstic, per evitar el seu malbaratament i els possibles riscos alimentaris que
habitualment puguin passar desapercebuts.
b) HA ESTAT APROVAT EL PUNT SEGON amb 24 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea
Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; 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 i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1
vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Desenvolupar un protocol de col·laboració per la redistribució dels
aliments amb les grans superfícies i els petits comerciants d’alimentació, la Creu
Roja a l’Hospitalet, Càritas, els Serveis Socials de l’ajuntament i totes aquelles
entitats implicades amb la recaptació de les donacions d’aliments, que formen
part de la Xarxa de distribució Local, tot respectant la normativa de seguretat
alimentària vigent.
c) HA ESTAT APROVAT EL PUNT TERCER amb 24 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea
Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; 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 i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1
vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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TERCER.- Instar a les grans superfícies i els petits comerciants d’alimentació de
la ciutat a col·laborar més enllà d’aquest protocol, participant en una campanya
de recapte d’aliments continuada promoguda pel mateix Ajuntament i que vagi
lligada a la campanya de conscienciació ciutadana, així com fomentar la
Setmana de la Solidaritat, a la que ja dona suport l’Ajuntament.
d) S’APROVA PER UNANIMITAT EL PUNT QUART, que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat a les associacions de veïns i de comerciants de la ciutat
i a totes les entitats veïnals per donar coneixement de les mesures adoptades, i
demanant-los el seu suport i implicació.
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.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 30, es produeixen les
intervencions següents:

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, atès que a l'actualitat encara existeix un elevat nombre de plaques per a la
senyalització del carrers que no han estat substituïdes per plaques en llengua
catalana i, per tant, no es compleix la Llei 1/98, de 7 de gener, de política
lingüística.
Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha de garantir que qualsevol
ciutadà pugui conèixer el nom del carrer o plaça on es troba, mitjançant la
corresponent placa normalitzada.
Atès que la imatge d’una ciutat també depèn d'aquests petits elements.
Atès que la ciutat de l'Hospitalet no pot seguir essent una anomalia en aquest
aspecte en relació amb la resta municipis de Catalunya.
Atès que la situació del Nomenclàtor actual representa una anomalia i que és
indispensable la seva correcció per aconseguir la normalitat lingüística d’aquesta
ciutat.
Per tot això presentem a l'Ajuntament, al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels dos
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acords següents:
Primer seria realitzar, durant aquest mandat, un estudi complert o inventari de les
plaques que identifiquen el nom dels carrers i places de la ciutat, assenyalant
aquelles que requereixen substitució, per tal de normalitzar la retolació de les vies
urbanes al català.
I un segon acord per executar, a partir d'aquest estudi o inventari, durant el present
mandat, un pla d'actuació que garanteixi la substitució de plaques d'identificació
dels carrers i places de la ciutat, que faci complir la Llei 1/98, 7 de gener, de política
lingüística, aplicant la catalanització de totes les plaques, posant punt i final a
aquesta anomalia històrica.
És paradoxal, per nosaltres, què el grup municipal del Partit Popular faci esment en
la seva anterior moció, a la vigència dels drets lingüístics reconeguts per l'Estatut, i
probablement ara no donarà suport a la moció que presentem per normalitzar al
català la denominació de les vies urbanes a les plaques de carrer a l'Hospitalet, que
és precisament complir els drets lingüístics de l'Estatut. Quan els interessa s'aferren
a ell, en el que anomenen l'imperi de la Llei, i quan no els interessa se n’obliden.
Per altra banda, els hi agraïm que ens hagin recordat l'existència del vigent
Reglament per l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de l'Hospitalet, que sent
vigent també forma part d'aquest imperi de la Llei, del que parlàvem.
La Llei 1/98, de política lingüística, defineix els conceptes jurídics de llengua pròpia i
de llengua oficial, així el concepte llengua pròpia aplicat a la catalana, obliga als
poders públics i a les institucions de Catalunya a protegir-la, a usar-la de manera
general i a promoure’n l'ús públic a tots els nivells i té per objectius emparar,
fomentar i normalitzar l'ús de la llengua catalana, fomentar l'ús del català, perdó, a
l'administració, l'ensenyament, els mitjans de comunicació social, les indústries
culturals i el món econòmic, i assegurar l'extensió del coneixement de la llengua a
tots els ciutadans i ciutadanes.
Per altra banda, el concepte de llengua oficial aplicat al català i al castellà garanteix
als ciutadans i les ciutadanes els drets subjectius que són proclamats explícitament
a aprendre les dues llengües, i a poder usar-les lliurament en totes les seves
activitats públiques i privades, amb plena validesa i eficàcia jurídica. La llei de
política lingüística més enllà del caràcter oficial del català i del castellà, compromet
a les institucions públiques a la promoció del coneixement i el foment de l'ús del
català entre ciutadans i les ciutadanes, en tant que llengua pròpia de Catalunya.
I, en relació a la moció que ens ocupa, l'article 18.3 de l'esmentada Llei de política
lingüística, estableix el següent: la determinació del nom de les vies urbanes i els
nuclis de població de tota mena, correspon als ajuntaments, i la dels altres topònims
de Catalunya corresponen al Govern de la Generalitat, incloses les vies
interurbanes, sigui quina en sigui la dependència. Així mateix, volem fer esment
d'un parell d'articles del reglament també per l'ús de la llengua catalana a
l'Ajuntament, en concret els articles 26 i 27. Al 26.1 l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat ha de vetllar perquè tota la senyalització i la retolació situada dintre del
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terme municipal sigui en català. I a l'article 27 que diu literalment: la retolació i la
senyalització viària que depengui de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat o que
instal·li les seves empreses adjudicatàries o concessionàries o qualsevol altra
entitat en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat han de figurar
en català. Gràcies.
Essent les 14.52 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.
La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Bé, respecte d’aquesta moció ens han informat que ja existeixen estudis
del canvi, que té un cost, bé ens han donat un cost aproximat, però és un cost
bastant elevat, hi ha una limitació de temps que és fer-ho durant aquest mandat i
com no sé fins a quin punt és prioritari gastar aquests calers en això, en comptes
d'una altra cosa, faré una abstenció.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Abstenció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Considerem que aquesta Moció no hauria de ser necessària, ja que totes les
plaques hauríem de complir amb la normativa vigent, però donat que no és així i
que per tal de solucionar els casos els quals les plaques no compleixen la
normativa, votem a favor de la moció.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
SÍ, compartim al 100% el contingut de la moció, també la intervenció del portaveu
de la CUP-Poble Actiu i, per tant, votarem a favor de la moció.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosaltres votarem en contra de la moció, entenem que, evidentment, dels petits
detalls, la ciutat es fa gran i, en aquest sentit, nosaltres efectivament creiem que
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una ciutat bilingüe és la ciutat que vol tothom, l'Hospitalet ho és i ho demostren, no
ho diem nosaltres, sinó ho demostren les enquestes, per tant, considerem que
aquesta normalitat ha de passar també pels noms dels carrers i, per tant, votarem
en contra.
Essent les 14.54 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, creiem que hem d'avançar en aquest
aspecte, complint les lleis de política lingüística, sabem que l'Ajuntament té voluntat
de fer-ho, ja hem comentat aquest tema i que es treballarà en aquesta línia i res
més a afegir, votarem a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, vamos a ver, nosotros obviamente, lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva,
nada en contra de que el catalán esté dónde le toque estar, que es en todos los
sitios, obviamente, en Cataluña. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo en esta
moción, siempre y cuando eso no redundara en detrimento del castellano. Es decir,
aquí tengo documentación extraída de calles de Barcelona, donde dice calle de
Platería, y debajo, en la misma placa, “carrer de l’Argenteria”, es lo mismo que esté
arriba o abajo, eso es lo de menos, el lugar no importa, por lo tanto, está rotulada
en las dos lenguas propias de Cataluña, y lo vuelvo a decir, estaríamos de acuerdo
en eso. Pero es que nos vamos a Euskadi, que no es tan sospechosa de defender
su lengua tampoco, de no defenderla, donde pone calle del Correo, y debajo “Posta
kalea”, Euskadi, esto son fotografías de placas que hay allí. Y luego, claro, habrá
cosas que no se puedan traducir, por ejemplo, calle de la Gilda, y luego pone
“kalea” debajo.
Por lo tanto, si nosotros lo que pretendemos hacer aquí es quitar las placas que
están en castellano sólo, que no deberían estar, que hace tiempo ya que tendrían
que estar en las dos lenguas, para substituirlas por solamente en catalán,
estaremos en desacuerdo, si lo que se pretende y si se puede hacer, es ponerlas
tal y como indico aquí, en las dos lenguas, además es que nos parece lamentable
que a estas alturas no estén ya las que no están en catalán, puestas en catalán, ya
ha habido tiempo para haberlo hecho. Por lo tanto, reivindicamos que las calles en
nuestra ciudad deben de estar en las dos lenguas y, mire usted, y en edificios
singulares y en algunas cosas, tenemos pocos desgraciadamente, esta ciudad tiene
poca historia en cuanto a lo que son edificios y tal, deberían estar incluso también
en inglés ¿no? en edificios singulares.
Pero en cualquier caso, si se acepta lo que decimos votaremos a favor y si no
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votaremos en contra, es decir, lo que pedimos es simplemente que esté tal y como
en muchas calles ya está en Barcelona, y además esto viene incluso de antiguo,
porque esta placa no está puesta antes de ayer, lleva tiempo. Creo que no sé si se
ha entendido el posicionamiento de Ciudadanos.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, des de la CUP-Poble Actiu ens parlen de realitzar un estudi complert o inventari
de les plaques de carrer que requereixen substitució, això ja ho tenim fet, jo li he
expressat així al Sr. Giménez aquest matí, de fet s’han realitzat dos estudis un al
2006 i un altre al 2011, tenim una radiografia molt precisa de la realitat de cadascun
dels carrers i coneixem les plaques que cal canviar, de fet que les 2.700 plaques
que tenim, només resten per canviar unes 600, i la raó que anem canviant
progressivament les plaques, és una raó purament econòmica. Ja ho hem
comentat, nosaltres no tenim capacitat, però no tenim cap problema en això.
Jo sí li he demanat al Sr. Giménez que flexibilitzi l'acord Segon, perquè no tenim
capacitat en aquests moments per poder canviar les 600 plaques en aquest
mandat, si això és així nosaltres votaríem a favor la moció, entre d’altres coses
perquè, com ja he comentat, hem fet els estudis, per tant, el compliment del Primer
acord de la moció ja està fet i sabem exactament el que cal fer. D'aquestes plaques,
pensin que, bé, queden aproximadament aquestes 600, que són un 19%, i d’altres
de noves que hem de col·locar en places sobretot, que abans no existien,
l’Amalvígia, la plaça de Tuzla, o la plaça de Sant Joan.
Bàsicament les incidències de les plaques, quan vostè parla d’anomalies, nosaltres
aquest concepte d’anomalia jo no ho tinc tan clar, a mi em sembla que la història es
coneguda i el que estem intentant fer és complir les normes d'una manera raonada,
raonable i sense cap problema. Portem ja molt camí fet, no ens estem inventant res
de nou, en tot cas, el tema del canvi requereix d’uns recursos econòmics que no en
tenim. Hem fet diferents accions que ens han permès abaratir el cost, però en
aquests moments aquest canvi massiu no baixa dels 100.000 euros i, en aquest
mandat, no podrem destinar aquesta qüestió, és aquesta purament la raó per la que
l’hi demanat que flexibilitzés la qüestió.
Per tant, amb la moció nosaltres estem d'acord, si és flexibilitza el termini
d'aplicació, cap problema, votem a favor i continuarem, doncs una feina que es va
començar a fer fa molts anys, d’alguna manera normalitzar, adequar i adaptar les
plaques dels carrers de tota la ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Giménez.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, entenem i valorem la resposta del partit del Govern, el que sí que ens agradaria
que quedés clar és que els recursos existeixen, després hi ha decisions polítiques.
Aquest matí hem estat parlant de 144.000 euros que es destinarien al trasllat d’unes
pistes de petanca al barri de Granvia Sud, sense, al nostre entendre, sense
consens i, per tant, amb parts del barri, amb diferents parts del barri en conflicte,
per tant, hi havia una voluntat política de fer una despesa de més diners, 144.000
euros, sense cap Llei al mig, i ara estem parlant d'una normativa de 1998, la
normativa de política lingüística, que preveu aquest canvi, estem al 2016.
Nosaltres podem intentar flexibilitzar el tema del mandat, però sí els hi demanaríem
algun tipus de calendari, els hi demanaríem algun tipus de pla d’actuació que
inclogui un calendari d'execució, perquè si no, llavors és com si no l'haguéssim
presentat i és al seu ritme, llavors, per portar propostes a aquest Ple i que
simplement ens contestin que ja ho farà al seu ritme, el mateix que estaven fent fins
ara, llavors és que no cal ni que portem nosaltres les propostes.
El que vull dir, el que volem expressar és, podem relaxar, no hi ha cap problema en
flexibilitzar el tema del mandat, a què sigui en aquest mandat, però amb algun tipus
de pla d'actuació amb un calendari d'execució, encara que sigui, o sigui, el que
sigui, però algun, perquè si no és allà com pugui, quan puguem, i amb la nostra
prioritat política cada cop, cada any en el pressupost o cada quatre anys en cada
mandat.
I llavors, anem a realitats concretes, com la que hem viscut aquest matí, que hi ha
diners per gastar-se en el trasllat d’unes pistes de petanca, 144.000 euros, i ara ens
diuen que no hi ha 100.000 en tot un mandat, tres anys queden de mandat, no hi ha
100.000 per gastar en canviar unes plaques que des del 98 s'haurien i s'han
començat a canviar, però des del 98 encara no s’han canviat i queda, no sé quin
percentatge ha dit, 600 per canviar.
Llavors, alguna proposta de calendari concret, alguna proposta o simplement
anirem canviant quan puguem, entengueu, o sigui, no és estricta, no som estrictes
en el tema d’un mandat, però alguna proposta de calendari, és que sinó...

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Miri, jo li he dit aquest matí que almenys necessitàvem dos mandats, vostè torna a
insistir en el tema de la petanca, i ens estan donant ganes de canviar el sentit de
vot, de fet votarem en contra de la moció. No, per una raó, miri, vostè no parla més
que de conflictes i per solucionar el conflicte el que cal és un diàleg, i vostè davant
d’un conflicte el que fa és atiar el conflicte, i més conflictes. Vostè està en desacord
amb la Petanca de Granvia, ja ho sabem, ja ha votat i jo li he explicat i, a més,
durant aquesta sessió els he enviat a tots els grups polítics, una relació de totes les
accions que s'han fet a l'entorn, que la tenen a la seva bústia electrònica, de totes
les accions que s'han fet a l'entorn de les pistes de petanca.
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Crec que hem intentat explicar quina era la posició i l'intent de acord que hem fet
amb els veïns, que vostè abans comentava si eren més o eren menys. Jo, miri, hem
intentat evitar entrar, precisament, ni en guerres de xifres, ni si són més o menys,
tal, jo ara no vull canviar de tema, perquè no toca, però escolti'm, li votem en contra,
no pot mesclar la petanca amb les plaques del nomenclàtor, i ja li hem dit qui és
l'esperit de l'equip de Govern, que continuarà treballant per canviar les 600 plaques
en la mesura que tinguem pressupost, per completar el canvi de les 600 plaques
d’aquesta ciutat. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Disculpe Sr. Christian, pero como se diría aquello, y ¿qué hay de lo mío? porque
¿no merece respuesta lo que yo le he propuesto? ¿qué hay de lo mío? Porque no
me ha dicho nada ¿no merece respuesta? Porque es que si no, votaríamos de una
manera u otra, aún no hemos posicionado el voto esperando que usted diga algo.

SRA. ALCALDESSA
A veure, Sr. Giménez, sembla que el Sr. García li ha fet una...

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Quina és l’esmena, en concret quina és.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La “esmena” es que si se han de cambiar las placas de las calles, se tenga en
consideración que esté en los dos idiomas ¿vale? No, no habrá muchas que ya
pongan “plaça” y todo eso, las que toquen y además, si no corre prisa, poco a poco,
como dice el Sr. Castro.

SRA. ALCALDESSA
A veure, el Sr. García li ha fet una proposta que és que modifiqui vostè el seu criteri
i que siguin d’aquesta manera les plaques noves, en tot cas…

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Però, totes? Vull dir, clar, és que això afectaria a les 2.700 de la ciutat, és que
no...clar, si és només les 600, llavors hi hauria una anomalia, una diferència,
llavors... jo crec que ha quedat molt clar els dos articles que nosaltres defensem del
Reglament d’ús.
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SRA. ALCALDESSA
Hi ha una moció presentada clarament amb un objectiu, vostè ha fet ara una
interpretació afegida i aprofitant...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pero qué me contestas Christian, que no, que se ponen en catalán sólo, bueno,
entonces votamos en contra.

SRA. ALCALDESSA
Bé, de totes maneres, malgrat que s’hagi votat en contra i no hagi sortit la moció,
aquesta... home, no sé, perquè no sé quants torns hem fet ja, em sembla que...Sra.
Secretària, jo ja m’he perdut, s’han acabat els torns? Ho sento, bé, vostè ha fet
servir dos o tres torns crec, no? o no? Ah no? Només hem fet un? Perdó, perdó, bé,
no sé, Sr. Christian, miri, és igual, parli, doncs segon torn, vinga, Sr. Giménez, no
serà per temes i per qüestions.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Facin vostès com a govern i com a partit majoritari d’aquest ajuntament, facin
vostès el que considerin, vull dir, de veritat, o sigui, em sembla molt infantil l’actitud,
però molt, molt infantil, l’actitud de canviar el posicionament de vot, perquè
nosaltres els hi diguem, perquè nosaltres els hi demanem un calendari
d’execució..., bé, puc acabar, perquè tinc dos minuts, un calendari d’execució i els
hi comparem una despesa econòmica amb una altra, si els hi fa ràbia que els hi
comparem una despesa econòmica amb una altra, doncs, escolti’m, s’hi posen
fulles, vull dir, aquí hi ha dues despeses econòmiques, una l’hem parlat aquest matí
i una l’hem parlat ara, vostès diuen, en quatre anys no hi ha temps, no hi ha diners,
perdó, no hi ha diners per gastar-nos 100.000 euros en això, és la seva prioritat
política, sí que hi ha diners per gastar, en aquest mandat, 144.000 euros en una
altra cosa, és la seva prioritat.
Simplement hem comparat dues despeses econòmiques, punt, els hem dit que
acceptàvem el relaxar o flexibilitzar el Segon acord, inclús podríem treure el Primer i
ens refiem, sense haver vist res, ens refiem de l’estudi que ens diuen que està fet,
però el que no pot ser és que ens canviïn, que vostès diguin que canvien el sentit
del vot i a sobre ens vulguin fer quedar a nosaltres com que nosaltres promoguem
el conflicte en aquest Ple, per favor, vull dir. Nosaltres hem presentat una proposta,
hem acceptat la seva proposta de flexibilitzar que no sigui en aquest mandat
només, l’hem acceptada, però li demanem que, com a mínim, ens digui un calendari
d’execució, seran dos mandats, doncs dos mandats, parlem de dos mandats.
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Vostès sabran el que fan, si prenen aquesta decisió com a reprimenda, però què es
pensen que som nens o què, per reprimir-nos aquí al mig del Ple, doncs ara li
canvio el sentit del vot, però qui es pensen que són vostès per recriminar-nos en
mig d’un Ple i canviar-nos el sentit del vot com si fóssim nens i nenes, per favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna paraula més? Sr. Belver, si us plau, Sr. Giménez, si us plau,
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo volia mediar, perquè, sí, no, no, no, és que els hi semblarà estrany, perquè, clar,
m’és igual, no, perquè vaig intentar posar un cert ordre, perquè clar, si la voluntat de
quasi tots o de la gran majoria és fer-ho, jo crec que potser, tenim encara uns
quants minuts, de replantejar el vot, de replantejar-nos tots i de fer un “reset” amb
tot el que ha dit cadascú, perquè jo trobo..., o sigui, jo crec que tant l’equip de
Govern, com l'oposició, tenim un deure cap als ciutadans, i és d’intentar arribar a
acords en benefici de, i si és possible fer això, no ho sé, en dos mandats o duescentes, o si hi ha 600 per fer, dues-centes en aquest mandat o 150, i les altres en
l’altre mandat, doncs poder intentar arribar a un acord, perquè és que si no ens
trobarem que d'aquí uns mesos o d'aquí un temps, es podrà tornar a presentar una
moció igual i tornarem a estar igual, i potser avui, encara que us heu dit unes
cosetes que serà difícil d'oblidar, potser hi hauríem de posar seny tots, tots, per
posar aquesta moció, poder-la aprovar, perquè hi ha una majoria àmplia per
aprovar-la, crec que en un sentit positiu, encara que sigui un calendari llarg, a llarg
termini. Només hi poso l'accent en això, en intentar arribar a un acord, perquè si la
voluntat és arribar a un acord posem-li un acord. Només volia dir això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna intervenció més que es vulgui realitzar? Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, a veure, nosaltres mantindrem el compromís d'anar canviant les plaques, hem
canviat el 81% d'aquestes plaques, amb un model que és legal i l’adient, diguemne, a la Llei que estava defensant el Sr. Christian Giménez en la seva moció. El Sr.
Christian Giménez ha posat, fa un minut, en qüestió, si l'estudi està fet o no, escolti,
miri, l'estudi l’hi ensenyarem a vostè i a la resta de grups, sí, sí, les paraules han
quedat registrades, o sigui, ja ho llegirà vostè. Per tant, miri, això no és un joc
infantil, jo li he proposat, abans d'entrar en aquest Ple, que flexibilitzés al màxim
aquesta qüestió, perquè la voluntat d'aquest Govern és canviar totes les plaques,
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vostè m’ha mesclat els temes, jo li dic, miri, com que l'estudi ja està fet i com que
nosaltres tenim voluntat, nosaltres votem ara en contra d'aquesta moció i canviarem
les plaques, miri, les dues coses. I lliçons, les justes. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna cosa més? Si no, quedaria no aprovada la moció, encara que
el fons de la moció i l’esperit queda viu.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 30; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 30.- PER NORMALITZAR AL CATALÀ LA DENOMINACIÓ DE LES
VIES URBANES A LES PLAQUES DE CARRER A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT. Ha estat rebutjada amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea
Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots
d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES
a)

Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Rainaldo Ruíz
Narváez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Regidor delegat de Participació Ciutadana, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple de 23 de febrer de 2016 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:
“En el Pleno de julio del año pasado, se aprobó, con los votos del PSC Y
Ciudadanos, una moción sobre los presupuestos participativos. Recibimos un
informe el 24 de noviembre, de seguimiento de mociones en el que el
Gabinete de Alcaldia nos indicaba que durante el 2016 se iniciarían los
trámites. Queremos saber si se ha iniciado algún trámite, porque no tenemos
constancia de ninguno y estamos hablando de un proceso que es muy
complejo, que habrá que elaborar un reglamento, y el que creemos que
debería estar abierto a la participación ciudadana y que tiene que estar
finalizado este año. Solo esto”.
Us podem indicar que:
S’està treballant conjuntament amb la Regidoria de govern de Participació
Ciutadana i els Consells de Districte, per obrir un procés participatiu en el Pla
d’Inversions Municipals, on es procedirà a debatre les Inversions a fer a cada
Districte.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Regidor delegat de Participació Ciutadana, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple de 23 de febrer de 2016 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:
“Tengo dos preguntas. La primera, en el artículos 132.3 de la Ley de régimen
de bases local se establece que la comisión de sugerencias y reclamaciones
deberá dar cuenta a este Pleno, mediante un informe anual, de las quejas
presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los
servicios municipales, con especificación de las sugerencias o
recomendaciones no admitidas por la administración municipal. Desde que
Ciudadanos está en este Consistorio todavía no se ha convocada esta
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comisión y nos preocupa la elaboración de este informe, por eso solicitamos
copia de los tres últimos informes anules”.
Us podem indicar que:
Des de la Regidoria de govern de Participació Ciutadana, s’han mantingut diverses
reunions amb el Fòrum de Síndics Locals de Catalunya, i properament es procedirà
a crear una comissió tècnica per l’elaboració del Reglament de la Comissió Especial
de Suggeriments i Reclamacions, així com la seva constitució.
Cordialment,”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer de
2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo Martín
González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecto del Ruego formulado en el Pleno del 23 de febrero de 2016, en relación
a la moción de medidas para la limpieza y el civismo del 29 de septiembre pasado,
según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de
que sea contestado en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 18 de marzo
de 2016, le comunico que me doy por enterado de su petición.
Atentamente,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE número 6570, de 29 de gener de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de
l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 06570, de data 29 de gener de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos contestada
en el Ple Ordinari del dia 23 de Gener de 2016, i de la qual vam demanar
ajornament.
Us adjuntem informes de la Cap del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions
Externes i del Director de Comunicació.
Ben atentament,
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INFORME
Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 29 de gener de
2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, senyor Jesús Amadeo
Martín González, pel que fa a la pregunta amb número de registre 0139, en què
sol·licita conèixer informació en relació a la conferència “L’H suma 12” realitzada
el passat dia 20 de gener.
Des del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes es relaciona la despesa
de l’adequació de l’espai:
o
o
o

Elements escenogràfics
Equip il·luminació i lloguer generador
Senyalització, rerefons i retolacions

4.893,30 euros
4.938,84 euros
4.706,70 euros

Tots aquests imports no inclouen l’ IVA (21%).
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.
INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 29 de gener de
2016 i número de registre de l’Alcaldia 6570, per Jesús Amadeo Martín González,
regidor del Grup Municipal Ciutadans a l’Ajuntament de L’Hospitalet en relació a la
conferencia “#LHsuma12”.
En concret es demana:
a)
cost de la conferència (organització i adequació del lloc de la conferència)
b)
cost de la difusió d’aquest acte (màrqueting i propaganda)
c)
cost del streaming al web de l’Ajuntament.
Em plau informar que en relació a l’apartat b) el cost és zero, i en relació a l’apartat
c) el cost del servei de realització i streaming és de 4.671,00 euros (aquest import
no inclou l’IVA).
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE número 7637, de 3 de febrer de 2016, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:

“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 7637 i de data 3/2/2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple Ordinari que es va
celebrar el darrer dia 23/02/2016 i de la que es va demanar ajornament en relació a:
“Respecte a l’APP para smartphones Seguretat Ciutadana lH...”
Resposta:
Dades corresponents a l’any 2015, sobre l’app Seguretat ciutadana L’H:






El cost d’aplicació de l’exercici 2015 és de 36000€ en concepte d’adquisició,
dret d'ús, desenvolupament i posada en marxa de l'aplicació.
S’han descarregat l’aplicació un total de 4331 usuaris.
La Guàrdia urbana ha rebut 2756 trucades telefòniques des de l’app.
La Guàrdia urbana ha enviat als usuaris 104 alertes informatives.
La distribució dels correus electrònics rebuts a través de l’app per districtes i
trimestres:
DISTRICTE

2n
trimestre

I
II

1r
trimestr
e
58
11

4r
trimestre

46
21

3r
trimestr
e
37
36

III - VII

TOTAL

65
16

206
84

16

39

43

28

126

IV

5

33

42

31

111

V

19

16

26

26

87

VI

5

11

5

16

37

Nul·les

6

6

5

12

29

Ben atentament,

ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:

“Senyor,
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Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data 23 de
febrer de 2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
en relació a diverses qüestions sobre la darrera resolució de la mesa de
contractació del servei de patis oberts, a favor de l’empresa Fundació Pere Tarrés,
us informo del següent:
Aquesta resolució fa referència a la contractació del servei per a la gestió de
l’activitat escola oberta al barri: patis oberts d’escoles en caps de setmana i festius
que s’impulsa des del servei d’educació i que es fa d’acord al procediment que
s’estipula a la llei de contractes.
Els patis objecte d’aquesta contractació són inicialment: l’escola Folch i Torres,
l’escola Pere Lliscart, l’escola Ramon i Cajal, l’escola la Marina, l’escola Estel Can
Bori, l’escola Milagros Consarnau i l’escola Frederic Mistral.
La voluntat és que en aquest mandat es pugui arribar a l’objectiu d’obrir el pati
d’una escola a cada barri de la ciutat.
Aquesta contractació no és la totalitat del servei que s’ofereix des del govern
municipal perquè aquest és un projecte compartit entre 3 regidories:




Regidoria d’esports: patis oberts d’escoles en dies laborables (de gener a
juny i de l’1 de setembre al 19 de desembre)
Regidoria de benestar social: ofereix el servei de pati obert i espai públic
obert a l’estiu (del 25 de juny al 5 de setembre)
Regidoria d’educació i cultura: que oferim el servei els caps de setmana i
dies festius

Ben atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 23 de
febrer de 2016 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en
relació a la resolució del procés de concessió demanial dels antics jutjats de
l’Hospitalet, us faig algunes apreciacions:
Es tracta d’un procés que s’ha fet sense presses; li recordo que, en resposta a la
pregunta que vostè mateix va formular al novembre de l’any passat, ja li vaig
respondre que l’inici d’aquest expedient ve del desembre de 2014. No conec,
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quines són les clàusules que, segons diu vostè, ha modificat l’empresa, ni els
beneficis fiscals que, també segons diu vostè, obté.
Com tot, el nivell d’informació i comunicació segur que és millorable, però crec que
en aquesta ocasió s’ha fet suficientment.
En qualsevol cas, si es declarés desert el procés de licitació i s’obrís un de nou no
es farà d’acord amb cap “actor”, sinó buscant el màxim benefici, econòmic i/o social
que sigui possible, tal i com sempre es fa en aquest Ajuntament.”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer
de 2016, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Júlia Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:

“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 23 de
febrer de 2016 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en
relació al trasllat del conegut com “Pi de la Remunta”, us comunico el següent:
Que aquest Ajuntament no en disposa d’informació al respecte, atès que
l’administració actuant és el Consorci per a la reforma de la Gran Via de
l’Hospitalet.”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer
de 2016, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr.
Ivan Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple de 23 de febrer de 2016 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:
Després de la Resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
d’estimar els recursos de Telefónica i de FRANCE TELECOM, sobre
l’ordenança fiscal 2.10, que es recull a l’article 9 de Règims Especials de
Telefònica, no haurà de satisfer la taxa, sinó que queda englobat dins de la
compensació del 1,9% dels seus ingressos bruts, preguntem qu3 farà
l’ajuntament, recorrerà o por recórrer la Sentència, com queda afectada
l’Ordenança en aquest punt i quina interpretació es fa des de serveis jurídics
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del fet que queda recollida aquesta taxa dintre de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals, i si Telefònica deixa de pagar aquest 1,9% o quina quantia.
“
Us podem indicar que:
1. RÈGIM GENERAL VIGENT:
D’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 2.10, reguladora de la taxa per la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general, vigent des de
l’exercici 2015, són subjectes passius d’aquesta taxa:
- les empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin
d’interès general o que afectin a la generalitat o a una part important del veïnat, talx
com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i
altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten les xarxes de
comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altre
tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat (art. 3.1 OF)
- les empreses i entitats, públiques o privades, que prestin serveis, o explotin
una xarxa de comunicació electrònica en el mercat, conforme allò previst als
articles 6 i concordants de la Llei 9/2014, de 3 de maig, de Telecomunicacions.
La quota que paguen és:
- l’1,5 % sobre la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin
anualment en el terme municipal, en el desenvolupament de la seva activitat
ordinària (arts. 5 i 6 de l’OF).
France Telecom (ara Orange España) és una de les empreses subjectes a
tributació per aquesta taxa.
2. RÈGIM ESPECIAL VIGENT:
L’Empresa “Telefónica de España, SAU” (ara Telefónica, SA) no està subjecte a
aquesta taxa, tota vegada que el seu import queda englobat en el pagament del
cànon compensatori de l’1,9 % dels seus ingressos bruts, que satisfà a
l’Ajuntament.
3. RÈGIM ANTERIOR TELEFONIA MÒBIL:
Els tribunals de l’Estat Espanyol van declarar la nul·litat de una part de la regulació
de l’anterior ordenança, que establia l’anterior taxa per l’aprofitament especial del
domini públic local, que s’aplicava a les empreses de telefonia mòbil, com a
conseqüència de la interpretació, feta pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea,
mitjançant sentència de data 12 de juliol de 2012 i la interlocutòria de data 30 de
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gener de 2014, de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 7 de març de 2002.
4. CONCLUSIÓ
Per tant, contestant en concret la pregunta de si l’Ajuntament recorrerà o pot
recórrer les sentències que han afectat a la fiscalitat de la telefonia mòbil, cal
indicar, que, en el tema tant litigiós de la telefonia mòbil, l’Ajuntament ha seguit tots
els processos judicials fins a les últimes instàncies possibles, com han fet totes les
altres Administracions locals i, ja no hi ha possibilitat d’altres instàncies per recórrer.
Per tant, tal com estan els règims actualment vigents són els que hem assenyalat, i
s’està a l’espera de reformes de les normes fiscals, per part de l’Estat, que en algun
moment, s’havien començat a anunciar.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer
de 2016, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana Maria González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment
diu:

“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 23 de
febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18
de març de 2016, referent als desnonaments que es produeixen a la ciutat i el
protocol que es segueix davant els mateixos, s’informa:
En l’actualitat, i fruit de les converses mantingudes amb les diferents entitats
financeres i grans tenidors d’habitatges, es manté l’acord impulsat per l’Ajuntament,
pel qual es suspenen tots els desnonaments de famílies que es trobin en situació
d’exclusió residencial, amb especial atenció a aquelles on hi hagi presència de
menors d’edat.
El període de suspensió acordat és vigent fins que finalitzi la temporada de fred, a fi
i efecte de poder disposar de termini suficient per a conveniar amb els grans
tenidors formules per oferir solucions residencials estables i regulades. És aquí on
s’enquadren els convenis de cessió voluntària d’habitatges sobre els quals treballa
actualment l’Ajuntament.
Finalment, tot i que el nombre diari de desnonaments anunciats a la ciutat és
variable, cal fer constar que la gran majoria es suspenen en virtut de l’acord
anterior. En aquest sentit, a títol indicatiu, en els darrers 4,5 mesos s’han suspès
més de 140 desnonaments.
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Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de febrer
de 2016, per la regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana Maria González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets
Socials, Regidoria d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta oral que vau realitzar durant el passat ple de data 23 de
febrer, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple, en relació a:
“Després tinc un prec, no sé si és al final el prec. No? Va tot junt, molt bé. Volíem,
demanem que els grups municipals d’aquest ajuntament siguin presents en el
procés de desenvolupament dels plans estratègics de ciutat, en concret en el de
joventut, que ja s’està desenvolupament, que ja hi ha algunes reunions, i volem
participar com un actor més d’aquests plans.”
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició.
Atentament,”

PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 2541, de 18 de gener de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 002541, de data 18 de gener de 2016 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què fos
contestada en el Ple Ordinari del dia 26 de Gener de 2016, i de la qual vam
demanar ajornament.
Us adjuntem informe de la Cap de la Unitat d’Administració del Gabinet de l’Alcaldia
i de la Gerent Municipal, així com, donem trasllat de la documentació que
acompanya l’informe d’aquesta segona.
Ben atentament,
En resposta a la pregunta del Ple presentada pel grup municipal del Partit Popular
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amb número d’entrada 2541, en relació a la instància presentada per aquest grup
municipal núm. 47258:
Que el funcionari que va atendre la vostra petició va atendre la mateixa incloent la
correcció que en aquest cas, contenia errors de identificació dels acords sol·licitats,
aspecte que es va fer esment a la compareixença.
Tal com es pot comprovar a la compareixença del dia 12 de gener del regidor
Martin Hermosín davant de l’Oficina de Plans Territorials per donar compliment a
les peticions del Grup del Partit Popular expressades a la Instància 47258, es va
facilitar a l’esmentat regidor un quadre resum del nombre de factures així com del
seu import justificat relatives a la Iniciativa Urbana del Gornal, amb la finalitat de
donar satisfacció a les peticions d’aquest grup, ja que, tal com se’ls hi va expressar,
les factures originals no estan arxivades a les dependències de la Oficina doncs, és
la Intervenció General, l’òrgan municipal que té les factures originals amb els
documents comptables corresponents de tots els serveis municipals.
En aquest sentit es de destacar que tots els Grups Municipals estan representats a
la Comissió de Comptes, òrgan col·legiat que té a la seva disposició totes les
factures i documents comptables dels serveis municipals, així com manifestar que
s’envia anualment un CD amb els resultats del Pla d’Auditories, on estan incloses
les 8 auditories encarregades per aquest Ajuntament del projecte de la Iniciativa
Urbana del Gornal, on es relacionen totes les factures auditades, així com les 2
auditories encarregades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques al
mateix projecte. El dret a l’accés a la informació i els expedients municipals que
empara als regidors, en cap cas ha de pertorbar la bona marxa dels serveis
municipals. És per això que en el cas objecte d’aquesta consulta, on es demanen
2.221 factures, es considera que el sistema millor per a no interferir en la gestió dels
serveis municipals és posar les factures a disposició del Grup del Partit Popular a
través de la consulta de les 8 Auditories corresponents a les sol·licituds de
reemborsament dels exercicis 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, per la qual
cosa els hi facilitem les auditories en format digital mitjançant el CD que
s’acompanya, així com un llistat del total de les factures justificades a la Direcció
General de Fons Comunitaris, per tal que identifiquin de forma fraccionada i
seqüencial aquelles que vulguin veure amb la finalitat de donar compliment a la
seva petició sense distorsió dels serveis administratius.
És important destacar, tal i com se’ls hi va comentar en la compareixença del dia 12
de gener de 2016, que la Iniciativa Urbana del Gornal passa per un procés rigorós
de verificació per part de l’Autoritat de Gestió de la Direcció General de Fons
Comunitaris i de la Subdirecció General d’Inspecció i Control del Ministeri d’Hisenda
i Administracions Públiques. Fins aquest moment s’han realitzat 8 sol·licituds de
reemborsament, corresponents a un total de 2.221 factures, per import de
11.929.253,04 euros, dels quals el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
ha ingressat a aquest Ajuntament el 50 % corresponent al cofinançament del
projecte, sense haver-se produït cap correcció financera.
Adjuntem, tal com recull l’acte de compareixença la documentació indicada de les
presentacions realitzades a la Comissió de Seguiment Local de la Iniciativa Urbana
del Gornal, on el Portaveu del Grup del Partit Popular formava part de la mateixa i
per tant disposava de la informació que ara tornem a facilitar, així com dels informes
anuals compromesos.
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INFORME
Informe que s’emet amb relació a l’escrit presentat amb data 18 de gener de
2016, per al regidor del grup polític municipal del PPC, senyor Francisco Javier
Martin Hermosin, i pregunta número de registre 0053 i pel que fa la instància
47785, en què sol·licita veure l’expedient de la subvenció atorgada a l’entitat Tres
Quarts per Cinc Quarts, l’any 2014.
Amb data 27 de novembre de 2015, el regidor esmentat va comparèixer a les
dependències del Gabinet de l’Alcaldia per tal d’examinar l’expedient de
concessió de subvenció atorgada a l’entitat Tres Quarts per Cinc Quarts, l’any
2014.
En aquest expedient administratiu no estaven incloses les fotocòpies de les
factures, atès que pel seu volum formaven part d’una altre carpeta. Fem arribar
les disculpes per les molèsties que aquesta situació hagués causat, en cap
moment s’han omès intencionadament.
Per tot això, en data 17 de febrer de 2016, en resposta a la petició feta per la
regidora del Grup Municipal Partit Popular, senyora Sonia Esplugas González, el
passat 1 de desembre de 2015, a través d’instància amb número de registre
general d’entrada 52844 i després de diverses trucades telefòniques per acordar
dia i hora es va realitzar la compareixença per consultar les factures esmentades,
sent-li facilitades fotocòpies de les mateixes.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 5343, de 26 de gener de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 5343 i de data 26/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 23/02/2016 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “En relación al número total de vados que han requerido
una modificación de la estructura de la acera de esta ciudad...”
Resposta:
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Vados al corriente de pago ejercicio 2015:

Vados pendientes de pago ejercicio 2015:

Nº de licencias 3767
Importes

Nº de licencias 375
Importes

1.544.439,60€

126.643,60€

En relación al número de vados construidos y con licencia revocada, desde el año
2003 se han trasladado al Servicio de Infraestructura urbana 55 Decretos con
ejecución subsidiaria de la reposición de la acera y dicho departamento ha
ejecutado las correspondientes peticiones.
En relación al valor económico del depósito de garantia de restitución de acera,
este importe está en función de las dimensiones del vado y del ejercicio. A modo de
ejemplo les indicamos los importes para un vado de 4 metros:

Ben atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 5367, de 26 de gener de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Regidora de Govern
d’Igualtat i Gent Gran, Sra. Mª Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5367 i data 26 de gener de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contestés en
el Ple del dia 23 de febrer de 2016, en relació a la “Xarxa Mundial de Ciutats i
Comunitats Amigables amb la Gent Gran”, i de la que havíem demanat pròrroga,
manifestar-vos que per un error administratiu no es va procedir a l’adhesió formal a
l’esmentada xarxa i, en aquests moments, estem fent les gestions per veure la
possibilitat d’adherir-nos en l’actualitat.
No obstant això, des de l’Ajuntament es treballa per donar resposta a les
necessitats de la gent gran de la nostra ciutat en tots els àmbits: transport,
habitatge, espais a l’aire lliure, participació, serveis d’atenció al domicili, servei de
teleassistència, servei de menjador al casal o al domicili, servei de podologia...
Aquest compromís s’ha reflectit any rere any als Plans d’Actuació Municipal que
recullen, com a objectius fonamentals, promoure l’envelliment actiu i donar resposta
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a les necessitats socials del col·lectiu mitjançant la prestació de serveis de
proximitat per assegurar la seva qualitat de vida.
D’altra banda, properament es constituirà el Consell Municipal de Serveis Socials
que integrarà una taula de participació de gent gran que continuarà recollint les
inquietuds d’aquest sector de població.
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 6405, de 29 de gener de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 6405 i de data 29/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 23/02/2016 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Sobre la noticia publicada en el Diari de LH titulada Els
delictes van baixar a la ciutat un 3,5% durant 2015...”
Resposta:
Las faltas registradas y facilitadas por el departamento de Interior de la Generalitat
de Catalunya son de 7852 en el año 2013 y 7929 en el año 2014. En el año 2015
estos datos ya no han sido recogidos en la Junta Local, ya que con la nueva ley de
protección de Seguridad ciudadana que entró en vigor el 1 de julio de 2015, dicha
figura despareció del código penal, por lo que ese concepto dejó de registrarse.
Por lo que respecta a los servicios que ha realizado la Guardia urbana, durante el
2014 fueron un total de 44923 y en el 2013, 48448.
En cuanto al número de incidencias recogidas por la Oficina municipal de Gestión
de Incidencias de Convivencia y Civismo de comunidades de vecinos, fueron un
total de 6139 en el 2015, 5910 en 2014 y 5205 en 2013 y en el espacio público
5425, 4911 y 4710 respectivamente.
Las denuncias relacionadas con aspectos de la Ordenanza del Civismo impuestas
en el año 2015 ha sido de 2173, 313 más que el año 2014 que fueron de 1860. En
el año 2013 fueron 1870.
El aumento de este año 2015 es debido, fundamentalmente, a una mayor presión
policial.

…/…

215

Ben atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 6973, d’1 de febrer de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 6973 i de data 1/02/2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple Ordinari que es va
celebrar el darrer dia 23/02/2016 i de la que es va demanar ajornament en relació a:
“En relación a las marquesinas de la ciudad...”
Resposta:
En L’Hospitalet hay un total de 159 marquesinas instaladas. Entendemos que
cuando preguntan por marquesinas adaptadas para personas ciegas, se refieren a
las que tienen paneles de información variable (tiempo de llegada del autobús).
En este sentido actualmente hay 42 paneles de información, de los cuales 36 están
adaptados para personas invidentes. Está en trámite adecuar los 6 paneles que hoy
en día no están adaptados. La previsión es habilitar, 85 paneles más en un período
de 5 años.
Cumplido el plan previsto, estarán adaptadas el 100% de las paradas una vez
descartadas aquellas que no se utilizan para subir viajeros, sino que
mayoritariamente son de llegada por ser final de línea.
Ben atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 6994, d’1 de febrer de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor de Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 6994 i data 1 de febrer de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 23 de febrer de 2016, en relació a la construcció d’una residència al c.
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Amadeo Torner, i de la que havíem demanat pròrroga, dir-vos que en aquests
moments la construcció està aturada a l’espera de l’informe que ha d’emetre el
Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya sobre l’afectació de la L9 i
la L10.
Atentament,”



En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 8732, de 8 de febrer de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 8732 i data 8 de febrer de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, i que s’havia de contestar en el
Ple Ordinari del passat dia 23 de febrer de 2016 i de la que us vaig demanar
prorroga, en relació a:
“Respecto a las respuestas relativas a las preguntas que se han presentado
en el registro general de entrada de este ayuntamiento con los números 2526
al 2528, del 2530 al 2534 y el 2536, en las que solo se da una información
parcial sobre dichas preguntas, esta regidora y su grupo municipal solicitan
conocer:
-

-





Por qué en ningún caso se ha respondido a la pregunta: “Por qué ese
encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en dependencias
municipales.”
Por qué el gobierno municipal ha decidido en todos los casos evitar
responder a la pregunta. “Cuál fue el motivo de la comida”.
Respecto a la respuesta relativa a la pregunta 2532 y 2534 quienes eran
esas personas y a que entidades representaban.
Por qué razón se utiliza la partida de atenciones protocolarias cuando
se trata de comidas entre miembros del gobierno local o altos
funcionarios.“
Les atencions protocol·làries tenen aquesta finalitat i donat que les agendes
no permetien mantenir aquesta reunió en horari laboral i per no dilatar més
en el temps els temes a tractar, s’utilitza puntualment l’espai d’horari del
dinar per mantenir aquestes reunions i poder exercir les funcions pròpies del
govern.
En relació a les preguntes 2532 i 2534, eren amb membres de la Junta de
les entitats següents: Cofradia 15+1, ACA Hermandad Rocieros de
Carmona i 3 quarts per 5 quarts.
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La partida d’atencions protocol·làries, no s’utilitza per mantenir dinars amb
membres del govern i/o alts funcionaris de l’Ajuntament.

Cordialment,”

ERC


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, RGE número 7146, de 2 de febrer de 2016, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr.
José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecte a la Pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 7146 i data 2 de febrer de 2016, i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga,
referent la revisió del PEPPA i on es diu literalment:
El Grup municipal d’ERC voldria saber si existeix algun calendari previst per part de
l’equip de Govern per fer la revisió.
També ens agradaria saber si en aquest procés de revisió del PEPPA l’equip de
Govern té previst incorporar a les entitats de la ciutat que treballen per la
conservació del patrimoni històric.
S’informa:
Està previst que la revisió del PEPPA comenci amb la constitució d’una
Comissió Específica de Seguiment per a la revisió del PEPPA.
La constitució d’aquesta comissió està prevista en el termini dels propers
dos mesos.
Pel que fa a la segona pregunta, efectivament el Govern municipal té
prevista la incorporació de diferents entitats relacionades amb el patrimoni
històric i arquitectònic a la Comissió Específica de Seguiment per a la revisió
del PEPPA, a fi de poder ampliar i enriquir el debat i deliberacions al voltant
del patrimoni històric.
Atentament,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, RGE número 7463, de 3 de febrer de 2016, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García
Mompel, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 7463 i de data 3/2/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 23/02/2016 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Atès que un grup de veïns de la zona propera a la
cruïlla del carrer de Sant Roc i Avinguda del Carrilet reclamen un pas de vianants
semaforitzat en aquest encreuament de forma recurrent des de 1998 i aportant
signatures mitjançant escrit en el mateix registre de l’Ajuntament (Reg. Num.
003994 de 27/01/2010...”
Resposta:
La voluntat d’aquesta àrea és semaforitzar un pas de vianants en aquesta cruïlla.
L’obra es durà a terme quan les possibilitats pressupostaries ho permetin. Cal dir
però que en els darrers anys s’han efectuat actuacions tant de senyalització com de
regulació semafòrica amb ones verdes que incrementen la eficiència i obliguen a
mantenir velocitats adequades.
Afegir finalment que segons dades de la Guàrdia urbana en els darrers 5 anys no
s’ha produït cap accident en aquesta cruïlla.
Ben atentament,”

CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de CUP-Poble
Actiu, RGE número 10490, de 18 de febrer de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 10490 i data 18 de febrer de 2016 i la Pregunta
Oral del Ple de 23 de febrer (i amb números de registre d’alcaldia núm. 0292 i
0386), segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple i que s’havia de
contestar en el Ple Ordinari del passat dia 23 de febrer de 2016 i de la que es va
demanar prorroga, en relació a la moció aprovada el passat mes de desembre per
aturar l’externalització del servei telefònic d’atenció ciutadana us comunico el
següent:



No s’ha aturat el servei telefònic d’atenció ciutadana prestat per l’Ajuntament
de Barcelona, per no malmetre el servei a la ciutadania.
S’ha procedit a fer l’estudi de l’apartat segon de la moció.”
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b)

Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
23 i 25 de febrer de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 12684, de 23 de febrer de 2016
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa el següent prec a fi i efecte de que sigui contestat en el
proper Ple Ordinari del dia 18 de març de 2016.
Exposició de motius:
Respecte a la prec presentat l’11 de febrer de 2016 amb registre d’entrada 9587
hem rebut resposta avui 23 de febrer de 2016.
En aquesta resposta s’indica que els senyals es troben instal·lats en els dos sentits
de circulació per delimitar la zona escolar corresponent a l’ Institut, què és més
àmplia que el pas de vianants.
Havent-nos personant en l’esdentada zona no em sabut veure la senyalització de
zona escolar en cap sentit de circulació.
Prec:
Demano document fotogràfic que constati l’existència de la senyalització de zona
escolar en tots dos sentits de circulació.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciudadanos,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García
Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
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amb número 12684 i de data 23/02/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en relació a: “Respecte a la
prec presentat l’11 de febrer de 2016 amb registre d’entrada 9587 hem rebut
resposta avui 23 de febrer de 2016. En aquesta resposta s’indica que els senyals es
troben...”
Resposta:
Els adjuntem document fotogràfic i planell de la zona on es demostra on estan
col·locades les senyals esmentades.
Ben atentament,”

2.- RGE núm. 13484, de 25 de febrer de 2016
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 18 de març de 2016.
Exposició de motius:
En primer lloc agrair la seva concreta resposta sobre les dades d’incidència
generades per ciutadans i que han esta tramitades mitjançant l’aplicació “Neteja
LH”, tal i com vam demanar.
En segon lloc no donen resposta a la pregunta en la seva totalitat.
Pregunta:
Tornem a insistir en la pregunta de data 3 de febrer d’ enguany (Registre Entrada
7631) Quin ha estat el cost d’aquesta aplicació durant l’exercici 2015?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, 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:
“Respecte a la Pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 13484 i data 25 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació a l’APP per
smartphones “Neteja LH”, us informo que, tal com vaig respondre a l’escrit anterior,

…/…

221

aquesta aplicació no ha tingut durant 2015 ni té actualment cap cost per
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Atentament,”

ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, d’acord
amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma una pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General
el dia 8 de març de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 15928, de 8 de març de 2016
“Ivan Nieto Martínez, Regidor del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25 d’octubre de 2011, presenta al Registre
General les següents preguntes en relació el barri de SanFeliu, per a que
siguin contestades en el proper Ple ordinari:
1.- En quina fase està i com està el projecte per arranjar diversos elements del
Passeig/Plaça dels Cirerers, quina és la dotació i els principals elements a abordar.
2.- Quina solució s'està duent a terme al parc de les Moreres amb c/estronci per
l'efecte que provoquen les aigües pluvials o si es contempla fer una canalització fins
l'arqueta general que duu a la ronda de Dalt,i/o rebaixar la pendent en el tram
superior del parc perquè les aigües caiguin er C/Pompeu Fabra.
3.- Està previst al pressupost de 2016 la inclusió d'un ascensor que connecti des de
el carrer aviació amb C/Miquel Peiró?
4.- Quin és l'estat de negociació (si hi ha), amb els senyors Germans C. al respecte
de la millora de l'aparcament provisional i precari actual al c/ Rei en Jaume amb
c.Tel·luri.
5.- Parc Can Boixeres:
- entrada c. estronci, hi ha problema de bassals, quan està previst solucionar-ho i
quan es podria executar?
- hi ha previsió de reformar i ampliar el parc infantil?
6.- Quines gestions s’estan fent o mecanismes hi han amb l'ajuntament d'Esplugues
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i/o Cornellà per l’arranjament i neteja de la zona coneguda com "Via d'enllaç”?
7.- Sobre la plaça de les Comunitats, hi ha previsió d'ampliar i reformar la zona joc
infantils i eliminar el mur?
8.- S'ha fet alguna gestió o hi ha interès en estudiar la possibilitat de que en la zona
al costat del camp de futbol de Can Boixeres tocant a les Cotxeres es faci una zona
de skateboard i esports similars.
9.- Sobre l'ús del col·legi Joanot Martorell, estudia l'ajuntament o té projectat amb la
Generalitat poder donar-li un major ús de les seves instal·lacions per part d'entitats
de la ciutat.
10.- Quin es el Planning - catàleg de serveis i horaris del servei de Guardia Urbana i
neteja al barri de Sanfeliu?
11.- S'està estudiant la possibilitat d'ampliar al poliesportiu de Sanfeliu serveis de
pàdel? hi han queixes sobre la neteja i manteniment dels usuaris? a que és degut si
hi han? estan justificades?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’ICV-EUiAPIRATES-E, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 15.928 de data 8 de març i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari del dia 18 de març de 2016.
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per a recavar
la informació necessària.”

PP
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 31 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
18, 22, 26 i 29 de febrer i 2, 3 i 8 de març de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies
hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
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1.- RGE núm. 11208, de 18 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a los Centros Culturales de la ciudad, esta regidora y su grupo
municipal solicitan conocer:


Si existe un único criterio de funcionamiento de los centros culturales.



Qué horarios realizan. En caso de que cada centro realice un horario
diferente, especificar por centros.



Días de apertura.



Qué servicios ofrecen 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 i regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 11208 i data 18 de febrer de 2016, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, sobre
els Centres Culturals de la ciutat, em plau informar-li:
Els centres culturals de Bellvitge-Gornal, Santa Eulàlia, Collblanc - la Torrassa,
Sanfeliu i Sant Josep depenen de les respectives regidories de districte. Cadascun
d’ells té una realitat diferent pel que fa a la infraestructura, a la programació i a les
activitats de l’equipament, com el referent al pressupost o al personal de què
disposa. A més cadascun es troba en un districte amb una realitat demogràfica i
cultural diferent, per tant el criteri de funcionament varia en relació a les diferents
necessitats i requeriments que poden existir a cada barri.
Cadascuna de les regidories ens ha facilitat els horaris i dies d’obertura dels
centres:
DISTRICTE I (SANFELIU I SANT JOSEP)

…/…

224

Horaris:

Sanfeliu: de dilluns a divendres de 16 a 21h
Sant Josep: de dilluns a divendres de 16 a 22 h i dissabtes de 17
a 21 h.
Setmana Santa, Nadal i Estiu, consultar horaris.

DISTRICTE II (STA. EULÀLIA)
Horaris:

De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 21 hores.
Dissabtes: segons programació
Setmana Santa, Nadal i Estiu, consultar horaris.

DISTRICTE III (COLLBLANC-TORRASSA)
Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14:00 h i de 16:00 a 21.30h.
Divendres i/o dissabtes, l’horari canvia en funció de la
programació del centre.

DISTRICTE IV (CC BELLVITGE- GORNAL)
Horari:

De dilluns a divendres de 10 a 13:30 h i de 16:00 a 21.30h.
Dissabtes i diumenges: segons programació
Setmana Santa, Nadal i Estiu, consultar horaris.

DISTRICTE V (CC LA BÒBILA)
Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 16 a 22h
Dissabtes i diumenges: segons programació
Setmana Santa, Nadal i Estiu, consultar horaris.

El Centre Cultural de La Bòbila és un equipament de caràcter territorial sense que
això representi una limitació per poder estendre la seva acció a tota la ciutat, per
això depèn orgànicament del Servei de Cultura.
Tots ells es dediquen a la promoció de la cultura en dos àmbits: formatiu-divulgatiu
per una banda i participatiu per una altra, que inclou, a més, la potenciació de
l’activitat de les entitats dels barris i districtes de referència. En línies generals
s’ofereix informació cultural, activitats formatives i de participació, exposicions,
espectacles de petit format, seminaris i xerrades, activitats de suport a la creació,
cessió d’espais a entitats i assessorament i col·laboració en l’organització de les
festes i tradicions populars a cada barri.
Cordialment,”

2.- RGE núm. 11209, de 18 de febrer de 2016
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Solicitamos conocer si este ayuntamiento ha recibido alguna petición o sugerencia
para habilitar autobuses de barrio.
En caso afirmativo:


Qué gestiones se han realizado.

En caso negativo:


Si se contempla la posibilidad de habilitar estos autobuses de barrio.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 11209 i de data 18/02/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en relació a: “Solicitamos
conocer si este ayuntamiento ha recibido alguna petición o sugerencia para habilitar
autobuses de barrio,...”
Resposta:
Las líneas urbanas LH1 y LH2 hacen las funciones de autobuses de Barrio en
nuestra ciudad, incrementando la confortabilidad del pasaje al no ser microbuses
sino vehículos reducidos de 10,5 metros con las mismas comodidades que los de
las líneas interurbanas.
Ben atentament,”

3.- RGE núm. 11210, de 18 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación al diario de L’Hospitalet, esta regidora y su grupo municipal solicitan
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conocer:


Cuanto factura en publicidad.



Si existe alguna bonificación para los comerciantes de la ciudad que
quieran anunciarse.”

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 Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 11210 i de data 18 de febrer de 2016 i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en relació a: “El Diari de
L’Hospitalet , cuanto factura en publicidad y si existe alguna bonificación para los
comerciantes de la ciudad que quieran anunciarse.”
Resposta:


La Facturació del 2015 del Diari de L’Hospitalet són 105.350,60 € iva no
inclòs.



Les tarifes vigents del Diari de L’Hospitalet aprovades el consell
d’Administració del dia 12 de juny de 2014 no contemplen descomptes
específics per als comerciants de la ciutat.

Ben atentament,”

4.- RGE núm. 11214, de 18 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a los parques y jardines de la ciudad, esta regidora y su grupo municipal
solicitan conocer:
 Como se realiza el servicio de replantar arboles.
 Si existe un departamento propio del ayuntamiento que lo realice.
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 Cuantas personas lo componen.
 En caso afirmativo de las preguntas anteriores, ¿por qué se realiza una
contrata especial para replantar arboles?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 11214 i data 18 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació al servei de
replantació de l’arbrat, us informo:
La replantació de l’arbrat a la Ciutat es realitza a través de dos contractes:
Contracte per a la “Plantació de nou arbrat viari a l’Hospitalet, seguint criteris del Pla
Director dels Espais Verds a la Ciutat de l’Hospitalet”.
Contracte pels “Treballs de conservació, manteniment i renovació dels espais verds,
treballs a l’arbrat, el subministrament de materials o plantes i la realització de les
tasques accessòries als treballs abans descrits en jardins públics, espais tous o
equipaments municipals”.
No existeix un departament propi de l’Ajuntament que realitzi el servei de
replantació de l’arbrat i es fa a través d’aquests contractes.
Atentament,”

5.- RGE núm. 12131, de 22 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a los vehículos abandonados, este regidor solicita conocer:


Cuantos vehículos abandonados o cedidos para su retirada se han
realizado desde noviembre 2015 a enero de 2016, y justo en los mismos
meses de los años anteriores.



Duración de la contrata para el servicio de grúa y de retirada de
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vehículos en abandono o cesión al ayuntamiento y estado actual de la
misma, inicio y vencimiento.


El número de vehículos que se encuentran actualmente en los
aparcamientos municipales por abandono o pendientes de desguace
por estar envueltos en causas judiciales o pendientes de cualquier otro
motivo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 12131 i de data 22/02/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en relació a: “En relación a
los vehículos abandonados, este regidor solicita conocer: Cuantos vehículos
abandonados o cedidos para su retirada se han realizado desde noviembre
2015,...”
Resposta:
Vehículos abandonados o cedidos para su retirada:
Noviembre 2015 a enero 2016:

Noviembre 2014 a enero 2015:

Noviembre 2013 a enero 2014:

Abandonos: 100 vehículos
Renuncias:

52 vehículos

Abandonos:

91 vehículos

Renuncias:

62 vehículos

Abandonos: 113 vehículos
Renuncias:

80 vehículos

El contrato sobre retirada de vehículos de abandono finalizó en diciembre de 2015.
Actualmente se encuentra en proceso de licitación y la previsión es iniciarlo en
mayo/junio 2016. Las empresas que acceden a esta licitación deben cumplir lo
establecido en el decreto 217/1999, de 27 de julio, sobre la gestión de los vehículos
fuera de uso.
El número de vehículos que se encuentran actualmente en los depósitos
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municipales por abandono, causas judiciales o cualquier otro motivo y que están
pendientes de destrucción son un total de 150.
Ben atentament,”

6.- RGE núm. 12132, de 22 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a los polideportivos municipales, esta regidora y su grupo municipal
solicitan conocer:
El número total de abonados en el año 2013 de los siguientes polideportivos:





Polideportivo municipal del Centre.
Polideportivo municipal de Sanfeliu
Polideportivo municipal del Gornal
Polideportivo municipal Fum d’Estampa”

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 Benestar i Drets Socials i Regidor d’Esports i
Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada en este
Ayuntamiento, con número 12.132, de fecha 22 de febrero, y según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea respondida
durante el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 18 de marzo, le informo
de lo siguiente:
A continuación le detallo el número total de abonados en los polideportivos
municipales durante en el año 2013.
Polideportivo Municipal del Centre
Polideportivo Municipal de Sanfeliu
Polideportivo Municipal del Gornal.
Polideportivo Municipal Fum d’Estampa

2.946 abonados
2.053 abonados
0 (No existía)
1.361 abonados

Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud, reciba un
cordial saludo,
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Atentamente,”

7.- RGE núm. 12133, de 22 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a los polideportivos municipales, esta regidora y su grupo municipal
solicitan conocer:
El número total de abonados en el año 2014 de los siguientes polideportivos:





Polideportivo municipal del Centre.
Polideportivo municipal de Sanfeliu
Polideportivo municipal del Gornal
Polideportivo municipal Fum d’Estampa”

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 Benestar i Drets Socials i Regidor d’Esports i
Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada en este
Ayuntamiento, con número 12.133, de fecha 22 de febrero, y según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea respondida
durante el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 18 de marzo, le informo
de lo siguiente:
A continuación le detallo el número total de abonados en los polideportivos
municipales durante en el año 2014.
Polideportivo Municipal del Centre
Polideportivo Municipal de Sanfeliu
Polideportivo Municipal del Gornal.
Polideportivo Municipal Fum d’Estampa

2.884 abonados
2.474 abonados
0 (No existía)
1.361 abonados

Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud, reciba un
cordial saludo,
Atentamente,”
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8.- RGE núm. 12136, de 22 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a los polideportivos municipales, esta regidora y su grupo municipal
solicitan conocer:
El número total de abonados en el año 2015 de los siguientes polideportivos:





Polideportivo municipal del Centre.
Polideportivo municipal de Sanfeliu
Polideportivo municipal del Gornal
Polideportivo municipal Fum d’Estampa”

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 Benestar i Drets Socials i Regidor d’Esports i
Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada en este
Ayuntamiento, con número 12.136, de fecha 22 de febrero, y según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea respondida
durante el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 18 de marzo, le informo
de lo siguiente:
A continuación le detallo el número total de abonados en los polideportivos
municipales durante en el año 2015.
Polideportivo Municipal del Centre
Polideportivo Municipal de Sanfeliu
Polideportivo Municipal del Gornal.
Polideportivo Municipal Fum d’Estampa

2.729 abonados
2.487 abonados
3.283 abonados
1.246 abonados

Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud, reciba un
cordial saludo,
Atentamente,”

9.- RGE núm. 12137, de 22 de febrer de 2016
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a la Ordenanza de civismo, esta regidora y su grupo municipal solicitan
conocer del año 2013:


Cuantas sanciones se pusieron.



Cual ha sido el valor económico de dichas sanciones.



Cuantas sanciones fueron permutadas por servicios a la comunidad.



En general en qué tipo de servicios de comunidad se les incluyó.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la preguntes que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb números 12137, 12139, 12140 i de data 22/02/2016, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en
relació a: “En relación a la Ordenanza de civismo, esta regidora y su grupo
municipal solicitan conocer del año 2013, 2014 y 2015: cuantas sanciones se
pusieron...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

10.- RGE núm. 12139, de 22 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a la Ordenanza de civismo, esta regidora y su grupo municipal solicitan
conocer del año 2014:
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Cuantas sanciones se pusieron.



Cual ha sido el valor económico de dichas sanciones.



Cuantas sanciones fueron permutadas por servicios a la comunidad.



En general en qué tipo de servicios de comunidad se les incluyó.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la preguntes que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb números 12137, 12139, 12140 i de data 22/02/2016, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en
relació a: “En relación a la Ordenanza de civismo, esta regidora y su grupo
municipal solicitan conocer del año 2013, 2014 y 2015: cuantas sanciones se
pusieron...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

11.- RGE núm. 12140, de 22 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a la Ordenanza de civismo, esta regidora y su grupo municipal solicitan
conocer del año 2015:


Cuantas sanciones se pusieron.



Cual ha sido el valor económico de dichas sanciones.



Cuantas sanciones fueron permutadas por servicios a la comunidad.
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En general en qué tipo de servicios de comunidad se les incluyó.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la preguntes que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb números 12137, 12139, 12140 i de data 22/02/2016, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en
relació a: “En relación a la Ordenanza de civismo, esta regidora y su grupo
municipal solicitan conocer del año 2013, 2014 y 2015: cuantas sanciones se
pusieron...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

12.- RGE núm. 13883, de 26 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En el año 2014 el Ayuntamiento de L'Hospitalet pagó 7.992 € de facturas de cenas
a través de un proyecto anual de un programa de debates/conferencias. A esta
concejal le interesa saber:


¿Cómo se "hace extensivo el trabajo sociocultural y de análisis, debate y
sensibilización" que tienen coste para la ciudadanía aportando solo una
visión de la realidad?



¿Cuáles son las herramientas que se facilitan a "los ciudadanos para
profundizar en la formación de una más amplia y mejor opinión" si a
pesar de gastar casi 8.000 euros con dinero público, los ciudadanos sólo
pueden acceder a estas cenas pagando una entrada?



¿Cree la Alcaldesa que subvencionar cenas es una buena manera de
"extender el debate y sensibilizar sobre los ámbitos social, político,
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económico, de DDHH, internacional y local"?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 13883 i data 26 de febrer de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:
“En el año 2014 el Ayuntamiento de L’Hospitalet pagó 7.992€ de facturas de
cenas a través de un proyecto anual de un programa de debates/conferencias.
A esta concejal le interesa saber:





¿Cómo se “hace extensivo el trabajo sociocultural y de análisis, debate
y sensibilización” que tienen coste para la ciudadanía aportando solo
una visión de la realidad?
¿Cuáles son las herramientas que se facilitan a “los ciudadanos para
profundizar en la formación de una más amplia y mejor opinión” si a
pesar de gastar casi 8.000 euros con dinero público, los ciudadanos
sólo pueden acceder a estas cenas pagando una entrada?
¿Cree la Alcaldesa que subvencionar cenas es una buena manera de
“extender el debate y sensibilizar sobre los ámbitos social, político, de
DDHH, internacional y local?.“

El reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 29
de gener de 2013, estableix a l’article 64 el dret de les entitats ciutadanes “a la
determinació dels ajuts econòmics als que puguin accedir amb càrrec als
pressupostos municipals i la normativa reguladora de subvencions públiques.
L’article 65 del reglament estableix que”sens perjudici de la documentació exigida
per la convocatòria de cada subvenció, serà requisit imprescindible per concórrer
que l’entitat mantingui actualitzades les seves dades al Registre (...)”.
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a l’exercici econòmic
de l’any 2014 establien a l’article 9 els criteris per valorar els projectes que es
presentaven a la convocatòria.
Els projectes que es presenten a la convocatòria es valoren en la seva totalitat i no
parcialment.
En el cas de l’entitat “Tres quarts per cinc quarts”, que consta registrada des
de l’any 1995:
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 L’entitat manté actualitzada la informació del Registre Municipal d’entitats .
 L’entitat va presentar a la convocatòria el projecte “Activitats del programa
anual de l’associació” complint amb tots els requisits establerts a les bases
específiques del 2014.
 El projecte de l’entitat especificava objectius i resultats acords als criteris
establerts a les bases específiques del 2014 i d’acord amb aquests criteris la
comissió qualificadora de subvencions reunida el dia 20/05/2014 va
proposar l’atorgament de la subvenció a l’òrgan concedent.
 L’entitat ha complert amb el control financer de la subvenció davant de la
Intervenció General de l’Ajuntament, qui té les competències d’acord amb
l’apartat 21 de les Bases específiques per l’atorgament de les subvencions.
Cordialment,”

13.- RGE núm. 13888, de 26 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Esta regidora solicita conocer:
 ¿Cuánto cuesta mensualmente y anualmente a la entidad el local que el
Ayuntamiento cede a 3 quarts per 5 quarts?
 ¿En qué consistió el proceso de selección para ceder el espacio? ¿Qué
entidades de la ciudad no tienen local?
 ¿Cuánto cuesta alquilar el Auditori Barradas para una entidad de la ciudad?
¿Y para un particular? ¿Cuanto paga la entidad por el alquiler del auditorio
Barradas? ¿Qué otras entidades no pagan?
 ¿Cuánto cuesta alquilar Harmonia para una entidad de la ciudad? ¿Y para
un particular? ¿cuanto paga la entidad 3 quarts per 5 quarts por el alquiler
del espacio Harmonia? ¿Qué otras entidades no pagan?
 Cuánto cuesta alquilar Can Riera para una entidad de la ciudad? ¿Y para un
particular? ¿cuanto paga la entidad 3 quarts per 5 quarts por el alquiler de
Can Riera? ¿Qué otras entidades no pagan?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
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“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 13888 i data 26 de febrer de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:






“Cuánto cuesta mensualmente y anualmente a la entidad el local que el
Ayuntamiento cede a 3 quarts per 5 quarts?
En qué consistió el proceso de selección para ceder el espacio? ¿Qué
entidades de la ciudad no tienen local?
¿Cuánto cuesta alquilar el Auditori Barradas para una entidad de la
ciudad? ¿Y para un particular? ¿Cuánto paga la entidad por el alquiler
del Auditori Barradas? ¿Qué otras entidades pagan?
¿Cuánto cuesta alquilar Harmonía para una entidad de la ciudad? ¿Y
para un particular? ¿Cuánto paga la entidad 3 quarts per 5 quarts por
el alquiler del espacio Harmonía? ¿Qué otras entidades no pagan?
¿Cuánto cuesta alquilar Can Riera para una entidad de la ciudad? ¿Y
para un particular? ¿Cuánto paga la entidad 3 quarts per 5 quarts por
el alquiler de Can Riera? ¿Qué otras entidades no pagan?”

El reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 29
de gener de 2013, estableix a l’article 64 el dret de les entitats ciutadanes a “que es
determinin els mitjans públics que puguin ser utilitzats per les entitats en l’exercici
de les seves funcions d’acord amb la importància i representació de l’entitat per raó
de la seva activitat i en funció dels recursos públics existents en cada moment.
L’article 65 del reglament estableix que l’Ajuntament podrà donar suport econòmic
i/o material a les entitats ciutadanes (...) d’acord amb els recursos públics existents
en cada moment.
La cessió de locals municipals a entitats inscrites al Registre municipal s’inclou
dintre del suport material a les entitats ciutadanes.
Malauradament no disposem de locals municipals per atendre totes les sol·licituds
que ens arriben ja que atenen el criteri territorial es cedeixen local al districte on
l’entitat desenvolupa les seves activitats.
Quan una entitat presenta una sol·licitud per la cessió d’un local municipal es valora
que hi hagi un treball continuat de l’entitat des de la seva inscripció al registre
d’entitats, la seva implicació en accions comunitàries (processos participatius,
taules de treball), el seu compromís i participació activa en els esdeveniments
ciutadans (festes majors i altres) que es desenvolupin al barri o districte i la
valoració dels projectes programes o activitats que han portat a terme en els darrers
anys y altres elements qualitatius respecte al seu treball.

…/…

238

En el cas de l’entitat “Tres quarts per cinc quarts”, que consta registrada des
de l’any 1995, l’any 2002 se li va cedir un local municipal al carrer Digoine per
que es va valorar que complia amb escreix amb tots aquest requisits i l’any
2015 donat que hi havia disponibilitat es considerar oportú traslladar-la al
local municipal del carrer Josep Maria de Segarra, mes adient per les
activitats que realitzen.
Que la informació que sol·liciten a les preguntes 3, 4, i 5 la poden trobar a:
Referent a la informació que sol·liciten de l’Auditori Barradas em plau informar-li que
està a la pàgina web municipal, a disposició de tota la ciutadania, concretament a
l’apartat de Preus Públics 2016, 2. Preus Públics del Servei de Cultura, apartat V
“Preus públics per a la utilització de l’Auditori Barradas”
Referent a la informació que sol·liciten de L’Harmonia i Can Riera, aquesta
informació també està a la pàgina web municipal, a disposició de tota la ciutadania,
a les Ordenances fiscals, concretament al punt núm. 2.08 reguladora de taxes per a
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local dels
equipaments culturals, punt 2 de l’article 2.
Cordialment,”

14.- RGE núm. 13891, de 26 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Per acord de JGL núm. 415 de 23 de febrer de 2016, es va ratificar per una banda
acceptar la subvenció de 74.800,00€. “Línia A adreçada a demandants d’ocupació
no ocupats inscrits al SOC, per al desenvolupament d’un espai de recerca de feina
en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació”.
En el mateix acord de JGL es va renunciar a la subvenció de 74.800.00€,
corresponent a “Línia B, adreçada a demandants d’ocupació no ocupats inscrits al
SOC, que addicionalment estiguin també inscrits al sistema de Garantia Juvenil”.
La renuncia es basa en l’exigència establerta a la base 15.4 lletra d. I a l’escàs
termini de temps existent entre la notificació de l’atorgament de la subvenció i el
termini d’inici.
Per tot això aquest regidor sol·licita conèixer:
 Si aquest Ajuntament no disposa de personal amb la titulació universitària i
experiència en l’orientació ocupacional que ha de concórrer en el personal
tècnic.
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 En cas de no disposar d’aquest personal, perquè es va demanar la
subvenció.”

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 i Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 13.891 i data 26 de febrer de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de març de 2016, en relació a la renúncia
a una subvenció de 74.800,00 euros corresponent a “Línia B, adreçada a
demandants d’ocupació no ocupats inscrits al SOC, que addicionalment estiguin
també inscrits al sistema de Garantia Juvenil”, us comunico el següent:
L’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació sí
disposa de personal amb titulació universitària i experiència en l’orientació
ocupacional. Però per tal de poder respondre concretament a la pregunta formulada
cal tenir present els següents factors:
a)

La tipologia de les activitats i dels programes de la promoció de l’ocupació és
molt diversa. Les activitats poden ser dirigides genèricament a l’orientació i la
inserció laboral i, així mateix, per a tot tipus de grups de població o per a sectors
concrets (joves, aturats de llarga durada, dones, etc.). També es reben
subvencions per a la formació ocupacional i continua adreçades a branques de
formació i ocupació diverses: la construcció, l’automòbil, l’hostaleria, les noves
tecnologies, la climatització, etc. A més l’Ajuntament rep subvencions per a
promoure l’ocupació de nombroses entitats subvencionadores: la Unió Europea,
l’Estat, la Generalitat (especialment el SOC), la Diputació, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, etc.
Les subvencions en matèria de foment de l’ocupació estan subjectes a les
oscil·lacions de la política d’ocupació, que no dissenya aquest Ajuntament sinó
que és competència de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, d’acord amb l’art.
3 del text refós de la Llei d’Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2015,
de 23 d’octubre.

b)

La necessitat de complir amb els procediments aplicables establerts per
diferents lleis:
-

Acceptació de la subvenció, exigida per l’art. 24.5 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
Generació al pressupost municipal de la subvenció atorgada, de conformitat
amb l’art. 181 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
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-

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
La selecció i contractació del personal, d’acord amb el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre.

L’Ordre EMO/308/2015, de 23 de setembre, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament
d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, i s’obre la
convocatòria per a l’any 2015 (DOGC núm. 6968, del 2/10/2015). D’aquesta
normativa reguladora del programa cal destacar el següent:

c)

1)

2)

d)

Calia presentar al SOC la següent documentació sobre el personal tècnic:
currículum (on havia de constar l’experiència en la impartició de mòduls de
recerca de feina i/o en inserció laboral) i l’acreditació de la titulació
universitària (base 15.4).
El personal tècnic havia de complir amb diversos requisits: es requerien 2
orientadors (no era possible 1 només), a jornada completa i durant tot el
període d’execució del programa; la titulació universitària serà preferentment
psicologia, pedagogia i/o psicopedagogia i amb experiència en la impartició
de mòduls de recerca de feina i/o inserció laboral; i era necessari que el
SOC validés la idoneïtat del personal que proposés l’Ajuntament (annex 3,
punt 5).

El calendari d’execució del programa establert pel SOC:
- La convocatòria per poder presentar sol·licituds de subvencions (és a
dir, l’Ordre EMO/308/2015) es va publicar al DOGC del 2/10/2015.
- La Resolució d’atorgament de subvencions de la Directora del SOC va
ser signada el 16/12/2015 i notificada a aquest Ajuntament el
18/12/2015.
- L’inici de les accions havia de ser abans del 29/12/2015 (conforme
estableix l’art. 5 de l’Ordre EMO/308/2015).

En conclusió:
- L’Ajuntament de L’Hospitalet no pot tenir en plantilla professionals en matèria
de foment de l’ocupació, que abastin totes les tipologies d’activitat dels
diferents programes i la variabilitat de la política d’ocupació (definida per l’Estat
i les Comunitats Autònomes).
- En el cas concret, el SOC va abocar a la llavors Àrea de Promoció Econòmica i
Ocupació d’aquest Ajuntament a que en 5 dies laborables complís amb els
procediments administratius d’acceptació de subvenció, generació dels crèdits
pressupostaris i selecció, validació pel SOC i contractació dels serveis dels 2
orientadors amb la titulació universitària i l’experiència en la impartició de
mòduls de recerca de feina i/o en inserció laboral que exigia la normativa del
programa.
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Es va dirigir la corresponent oferta d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat
(OTG) de L’Hospitalet i no es van trobar candidats amb els requisits que s’exigien.”

15.- RGE núm. 13894, de 26 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En la resposta donada a la nostra pregunta de registre d’entrada 7354, no s’han
especificat les activitats realitzades per cada casal, per això aquest regidor sol.licita
coneixer:


Quines han sigut les activitats realitzades als anys 2014 i 2015
desglosades per casals i anys?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Regidora de Govern de Gent Gran, Sra. Mª Ángeles Sariñena Hidalgo, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 13894 i data 26 de febrer de 2016, i segons el
què disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el 18 de març de 2016, en relació a
les activitats que es duen a terme als Casals d’Avis de la ciutat, de titularitat
municipal, us informem de què:
Segons les dades disponibles, les activitats que es van dur a terme durant el curs
2014-2015 als Casals Municipals de Gent Gran i les que s’estan portant a terme
durant el curs 2015-2016, especificades per cadascú dels casals, són les següents:
ACTIVITATS ALS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN CURS 2014-2015
CASAL

ACTIVITATS

Can Serra

Costura, Informàtica, Patchwork, Taller de memòria, Boixets, Ball
Línea, Castanyetes, Sevillanes, Tai Txí, Sardanes

Ermita

Informàtica, Taller de memòria, Coral, Tai Txí, Manualitats, Ball en
línea
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Gornal

Manualitats, Petanca

Provençana

Informàtica, Memòria, Manualitats, Pintura al aigua, Ball en línea,
Ioga, Coral, Balls de saló, Sardanes, Sevillanes

Pubilla
Casas

Rondalla, Manualitats,Ioga, Informàtica, Ball en línia, Català,
Sardanes, Sevillanes

Sanfeliu

Taller memòria, Ioga, Gimnàstica, Labors

Sant Josep

Santa
Eulàlia
Torrassa

Ioga, Gimnàstica, Ball en línia, Tai-txí, Sevillanes, Teatre,
Informàtica, Pintura a l’oli, Manualitats, Balls de saló, Sardanes,
Català, Puntaires, Anglès, Playback, Vestits de paper, Multilabors,
Teràpies Naturals, Tall i confecció, Taller memòria, Taller de
Vivències
Balls de saló, Sevillanes, Castanyetes,Teatre, Pintura a l’oli, Ioga,
Informàtica, Coral, Taller de lectura, Taller de memòria, Vestits de
paper
Gimnàstica, Informàtica, Tai-Txi, Memòria, Cant coral, Sardanes,
Sevillanes, Manualitats, Cinema

ACTIVITATS ALS CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN CURS 2015-2016
CASAL

ACTIVITATS

Can Serra

Costura, Informàtica, Patchwork, Taller de memòria, Boixets, Ball
Línea, Castanyetes, Sevillanes, Tai Txí i Txí-Kung, Country, Zumba

Ermita

Informàtica, Taller de memòria, Coral, Tai Txí, Manualitats, Ball en
línea

Gornal

Manualitats, Entrenament memòria, Petanca

Provençana

Informàtica, Entrenament memòria, Manualitats, Ball en línea, Ioga,
Coral, Balls de saló, Sardanes, Sevillanes, Tai txí

Pubilla
Casas

Rondalla, Manualitats, Ioga, Informàtica, Ball en línia, Català,
Sardanes, Sevillanes, Entrenament memòria

Sanfeliu

Entrenament memòria, Ioga, Gimnàstica, Labors, Informàtica, Ball en
línia
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Sant Josep

Escacs, Arranjament de roba, Ball de saló, Ball en línia, Castanyetes,
Català, Converses en català, Coral, Tall i confecció, Entrenament
memòria, Gimnàstica, Informàtica, Anglés, Manualitats, Multilabors,
Pilates, Pintura a l’oli, Playback, Puntaires, Risoteràpia, Salut i
benestar, Sardanes, Sevillanes, Tai txí, Teatre, Vestits de paper,
Ioga, Zumba

Santa
Eulàlia

Balls de saló, Sevillanes, Teatre, Manualitats, Pintura a l’oli, Ioga,
Informàtica, Coral, Entrenament, memòria, Vestits de paper

Torrassa

Gimnàstica, Informàtica, Tai txí, Entrenament memòria, Cant coral,
Grup rociero, Sevillanes, Manualitats, Pilates, Classes de català,
Xerrades en català

”

16.- RGE núm. 14218, de 29 de febrer de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Atendiendo a las últimas informaciones que trasladan los vecinos del barrio de
Bellvitge, acerca de una o varias personas juzgadas por delitos de violación, esta
Portavoz
RUEGA:
Que se incremente la presencia policial uniformada y de paisano en el entorno de
los colegios con el fin de disuadir, prevenir y mejorar la percepción de seguridad de
los vecinos de Bellvitge.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 14218 i de data 29/02/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en relació a: “Atendiendo a
las últimas informaciones que trasladan los vecinos del barrio de Bellvitge, acerca
de una o varias personas juzgadas por delitos de violación...”
Resposta:
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Informarles que la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra ya están informados
de la situación generada por estas circunstancias en dicho barrio. Ambos cuerpos
policiales ya han establecido las medidas oportunas al respecto.
Ben atentament,”

17.- RGE núm. 14760, de 2 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a la respuesta del Área de Bienestar y Derechos Sociales referencia
0111, de 3 de febrero de 2016, a esta Portavoz le interesa saber:
 ¿Cuánto ha sido el incremento de presupuesto municipal destinado al pago
de ayudas para suministros debido al programa de la AMB?
 ¿Cuáles son los requisitos para poder acogerse a alguna de ellas?
 ¿Se ha gestionado siempre desde Bienestar Social? ¿Lo va a seguir
gestionando en el 2016 esta área?
 ¿Desde cuándo existe este tipo de ayuda en el ayuntamiento de
l’Hospitalet?
 ¿Cuál ha sido el incremento anual de la partida desde la primera? ¿Cuál ha
sido el incremento en número de beneficiarios desde la primera partida?
 ¿Cuál es la previsión presupuestaria para este año 2016?
 ¿Cuál es la previsión de familias beneficiarias en para este 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 Regidor de Govern de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 14760 i data 2 de març de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 18 de març de 2016, en relació als ajuts per subministraments al
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programa de la AMB, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per recavar la
informació.
Atentament,”

18.- RGE núm. 14761, de 2 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relación a los jóvenes del distrito de Collblanc-La Torrassa, esta regidora y
portavoz del grupo municipal solicita conocer:
 ¿Tiene el Gobierno municipal entre sus previsiones a corto plazo la de
habilitar un nuevo espacio para jóvenes en el distrito de Collblanc-La
Torrassa?”

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 Benestar i Drets Socials i Regidor d’Esports i
Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que presentó en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 14.761, el pasado día 2 de marzo, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno, a efectos de que sea
respondida durante el Pleno Ordinario que se celebra hoy 18 de marzo de 2016,
decirle que es necesario solicitar una prórroga de la mencionada pregunta para
recabar la información necesaria.
Atentamente,”

19.- RGE núm. 14762, de 2 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
La limpieza en la ciudad es una constante reivindicación de los vecinos de la
ciudad, que se quejan de la falta de mantenimiento y del incivismo de muchos
propietarios de perros que no recogen los excrementos de sus canes.
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En este sentido, los vecinos de Collblanc-La Torrassa se quejan de que existe un
problema de limpieza más acusado en las calles Mas, Pujós, París y Llansà del
barrio, (hablan de ratas, orines, excrementos de perros, malos olores, etc...)
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
 ¿Tiene constancia de esta queja? Existe algún plan específico para
solucionar dichos problemas en la citadas calles?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 14762 i data 2 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació a la neteja de
Collblanc-Torrassa, us informo:
Les actuacions del servei de neteja s’estableixen en funció de les necessitats que
es detecten a la Ciutat, sigui per queixes de veïns/es, inspeccions dels serveis
municipals i/o observacions de la pròpia contracta de neteja. Al carrers Mas, Pujós,
París i Llançà s’han establert diversos “punts d’atenció preferent” de neteja, que
compten amb serveis diferents dels ordinaris, programats per tal de pal·liar
situacions normalment provocades per usos indeguts de l’espai públic
(abandonament de mobles i/o estris al carrer, deposicions d’animals, utilització
inadequada de les bateries de contenidors).
Els serveis de neteja existents són els següents:
-

Recollida (buidat) de contenidors
Recollida de mobles a domicili
Recollida de voluminosos abandonats al carrer
Deixalleria mòbil
Escombrat manual
Escombrat mixte
Aiguabatre
Hidroneteja
Brigada dual
Neteja de graffitis

Atentament,”

20.- RGE núm. 14764, de 2 de març de 2016
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
 Cuántas contratas de limpiezas diferentes hay para los edificios
municipales.
 Cuántas empresas concurren a cada una.
 Cuál es el valor total de las contratas de limpieza de todos los edificios
municipales. Especificar por cada contrata.
 Qué número de personas hay asignadas a cada edificio.
 Cuándo se firmaron los contratos con la empresa adjudicataria y cuándo
finaliza dicho contrato.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 14764 i data 2 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:






Cuántas contratas de limpiezas diferentes hay para los edificios
municipales.
Cuántas empresas concurren a cada una.
Cuál es el valor total de las contratas de limpieza de todos los edificios
municipales. Especificar por cada contrata.
Qué número de personas hay asignada a cada edificio.
Cuando se firmaron los contratos con la empresa adjudicataria y
cuando finaliza dicho contrato.”

En relació a la seva petició d’informació sobre la contractació d’aquest Ajuntament,
en concret, sobre el contracte de neteja d’edificis municipals, els indiquem que tota
la informació de contractes es troben a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Cordialment,”
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21.- RGE núm. 14767, de 2 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En relació a l’atenció a persones amb Alzheimer, aquesta regidora i portaveu del
grup municipal, sol·licita conèixer:
 En l'actualitat, quins serveis, instal·lacions i ajudes ofereix aquest
Ajuntament tant en solitari com de manera coordinada amb altres
institucions per a persones que pateixen Alzheimer?
 Té constància l'Ajuntament de quant és l'espera mitja de les persones de
segon i tercer grau per accedir a una residència especialitzada?
 Hi ha cap pla del Govern Municipal per millorar durant aquest 2016 aquells
serveis, instal·lacions i ajudes pròpies o en coordinació amb altres
administracions referents a l'atenció a persones amb Alzheimer?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 14.767 i data 2/03/2016 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple del
dia 18 de març de 2016, dir-vos que des de l’Ajuntament donem suport i recolzem
les activitats en relació a l’atenció a les persones que pateixen Alzheimer a la nostra
ciutat:


L’any 1998 un petit grup de persones de la nostra ciutat es van unir amb
l’objectiu fonamental d’ajudar els malalts d’Alzheimer i molt especialment als
familiars i cuidadors, constituint l’Associació de familiars de malalts
d’Alzheimer de L’Hospitalet. Des de l’Ajuntament i per tal d’afavorir la
realització de les diferents activitats s’ha cedit espai (en un principi tenien
uns espai cedit al Casal de Sant Josep, posteriorment -any 2006- es van
traslladar als baixos de l’av. de Pau Casals, 13 i l’any 2010, es van
traslladar a la que en aquests moments és la seva seu definitiva al c. Vigo,
3-5, baixos) i s’ha col·laborat econòmicament amb l’associació atorgant
subvencions generals.



El Ple Municipal en la seva sessió del mes d’abril de 2014 va declarar
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L’HOSPITALET DE LLOBREGAT CIUTAT SOLIDÀRIA AMB L’ALZHEIMER.
Amb aquesta declaració donem suport manifesta a la iniciativa liderada per
la CEAFA, Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de
persones amb Alzheimer, que reivindica la posada en funcionament d’una
Política d’Estat d’Alzheimer.
Respecte a la pregunta sobre si l’Ajuntament té constància del termini d’espera de
les persones amb dependència de segon i tercer grau per accedir a una residència
especialitzada, cal aclarir que no hi ha residencies especialitzades per persones
amb Alzheimer.
Les persones amb grau de Dependència dos o tres han d’inscriure’s a la llista
d’espera de com a màxim tres residencies públiques o concertades, de qualsevol
municipi del territori català.
El temps d’espera depèn de: la llista de cada residencia, la disponibilitat
d’habitacions (home, dona) de la residencia i de si la residencia es troba en una
ciutat, en les seves proximitats, o en un municipi allunyat de la mateixa, (les grans
ciutats tenen una llista d’espera molt gran).
L’accés a la plaça residencial va per ordre de la llista d’espera. El termini per
aconseguir una plaça pública a les residencies de L’Hospitalet està en una mitja de
quatre anys.
Atentament,”

22.- RGE núm. 14768, de 2 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Solicitamos conocer:


Si hay algún convenio de colaboración entre el Gremio de Hostelería y
Alimentación de L’Hospitalet?



En caso afirmativo, ¿en qué consiste, por qué valor y hasta qué fecha?



¿Tiene en cuenta el Ayuntamiento a este Gremio para la celebración de
cursos de formación? ¿Cómo?”

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 i Vallés, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 14.768 i data 2 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de març de 2016, en relació a la
col·laboració amb el Gremi d’Hostaleria i Alimentació, us comunico el següent:
a) No s’ha subscrit cap conveni de col·laboració en relació amb els projectes de
formació i ocupació.
b) Es va aprovar una Resolució del Tinent d’Alcaldia de Promoció Econòmica i
Ocupació del 2/7/2015 (núm. 005567/2015). Autoritzava al Gremi d’Hostaleria i
Alimentació de Hospitalet i Comarca (amb CIF G-63947873 i seu social a Ronda
de la Torrasa, 111) a l’ocupació del domini públic a precari per a la impartició de
dos cursos de formació per a treballadors/es ocupats/des i aturats/des a les
instal·lacions de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, de conformitat amb
les següents característiques i condicions:
Llocs d’ impartició, dies i horaris d’impartició:


Curs: Cuina espanyola i internacional (80 hores)
Lloc d’ impartició: Aula 25 (per a les sessions teòriques) i la Cuina del Centre
de Formació d’Hostaleria (per a les sessions pràctiques) de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació
Dates: de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2015
Dies i horaris: dilluns i dimecres de 16:00 a 20:30 hores



Curs: Cuina creativa (30 hores)
Lloc d’ impartició: Aula 25 (per a les sessions teòriques) i la Cuina del Centre
de Formació d’Hostaleria (per a les sessions pràctiques) de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació
Dates: de l’1 al 29 de setembre de 2015
Dies i horaris: dimarts i dijous de 16:30 a 20:30 hores

Condicions:
-

Compliment íntegre de les condicions establertes a l’Ordre EMO/206/2014,
de 7 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per la concessió
de subvencions destinades al finançament dels plans de formació
professional d’oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores
ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
i s’obre la convocatòria de 2014 (DOGC núm. 6662, de l’11/07/2014).
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Aquest Consorci està integrat per la Generalitat i per les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives a nivell de Catalunya.
L’autorització aprovada per la Resolució obliga a complir a l’Ordre
EMO/206/2014 ja que els cursos del Gremi són subvencionats per aquesta
convocatòria del Consorci.
-

No pot comportar cap transformació o modificació de l’espai autoritzat.
La possessió de l’espai autoritzat té caràcter precari, sent essencialment
revocable per raons d’interès d’aquest Ajuntament.
Assumir qualsevol tipus de responsabilitat que derivi del desenvolupament
de l’activitat realitzada.

c) L’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació té
en compte al Gremi d’Hostaleria i Alimentació de Hospitalet i Comarca, ja que
se’ls informa del conjunt de cursos de formació ocupacional i continua que
executa aquest Ajuntament amb relació directa amb el seu objecte.
A títol d’exemple, el Gremi participa (amb altres entitats col·labores) en
l’execució del Projecte Singular “Escola de Barmans”, destinat a persones joves
beneficiàries de la Garantia Juvenil, que ha estat subvencionat pel SOC amb
61.652,48 € (acord de la JGL del 29/12/2015, U070201/004909); participació
que es concreta en:
- La difusió del projecte entre les empreses i professionals del sector
mitjançant sessions informatives.
- La prospecció per tal de que els alumnes participants realitzin pràctiques a
les empreses.
- La possible inserció laboral dels alumnes participants.”

23.- RGE núm. 14769, de 2 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Vistas las dificultades ocurridas a la hora de que aparezcan en el Recull de premsa
aquellas noticias que disgustan al Gobierno Municipal, esta Portavoz solicita
conocer los siguientes criterios técnicos:
 ¿Cuál es el sistema que utiliza este Ayuntamiento para recibir una alerta
de las noticias que hablan de L'Hospitalet?
 ¿Qué palabras clave o términos de busqueda sigue?
 ¿Cuál es la lista completa de medios que se siguen?”
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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
per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 0014769, de data 2 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari del dia 18 de març de 2016.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe del Director de
Comunicació.
Ben atentament,
INFORME
Informe que s’emet en resposta a la pregunta presentada amb data 2 de març de
2016 i número de registre de l’Alcaldia 14769, per Sonia Esplugas Gonzalez,
portaveu del Grup Municipal de PPC a l’Ajuntament de L’Hospitalet en relació al
recull de premsa.
L’equip que elabora el recull de premsa comença a treballar a les sis de matí per
publicar-lo sobre les vuit del matí. Per fer-ho s’utilitza el servei Mynews, que es
basa en la cerca per paraules claus.
Les paraules introduïdes en la cerca són “Hospitalet” i tot un seguit de derivats
(barris, nom propis i altres relacionats amb la ciutat). Temporalment s’utilitzen
alguns com “mobile”, que només s’activa durant la celebració del congrés.
El recull de les vuit inclou totes les notícies de les capçaleres de paper, però no
totes les dels digitals, doncs moltes d’elles es publiquen durant el dia. Les que
detectem en cerques posteriors o en tenim notícia per altres vies s’inclouen en el
recull del dia següent.
Quelcom similar passa amb informacions que corresponen a publicacions
especialitzades que no són a la base de dades de Mynews. En aquest cas, quan
arriben al departament s’inclouen també al recull del dia següent.
Com a annexa posem la relació de mitjans que utilitzen a Mynews per a fer les
recerques.
Atentament,”
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24.- RGE núm. 15027, de 3 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
En la contestación dada a la pregunta con registro de entrada número 47147 de
fecha 20 de octubre de 2015, en relación a la zona semipeatonal de la calle Talaia
con Frederic Prats, se nos contestó lo siguiente:
“No obstante, se procederá a una inspección por parte de los servicios técnicos
municipales para, si es necesario, hacer alguna subsanación”.
Por ello, este regidor solicita conocer:
 El informe que han realizado los servicios técnicos municipales de la zona
semipeatonal de la calle Talaia con Frederics Prats.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 15027 i data 3 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació al gual d’accés per
a vehicles del C/. Talaia amb Frederic Prats, us informo:
Els serveis tècnics han comprovat que els guals d’accés al C/. Talaia des del C/.
Frederic Prats es troben correctament executats. Les seves especificacions són les
mateixes que per normativa s’apliquen als guals d’accés a locals quant a pendent i
atenent la velocitat màxima permesa per la circulació en aquest tipus de vies.
No està previst, de moment, realitzar cap actuació en aquests guals.
Atentament,”

25.- RGE núm. 15845, de 8 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
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Este regidor solicita conocer:
 Número de solicitudes recibidas para las ayudas al pago del IBI a personas
con escasa capacidad económica durante el 2016, 2015, 2014, 2013
respectivamente.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números 15845 i 15846 i data 8 de març de 2016 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:
Nº 15845
“Número de solicitudes recibidas para las ayudas al pago del IBI a personas
con escasa capacidad económica durante el 2016, 2015, 2014, 2013
respectivamente”
Nº15846
“Cuál es la cifra de las familias que percibirán las ayudas del IBI a personas
con escasa capacidad económica durante el 2016 una vez finalizado el plazo
de solicitud, así como las del 2015, 2014, 2013 respectivamente.
Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el importe total de las mismas”
Dir-vos que en relació a la seva petició de les anualitats 2013, 2014, i 2015 van ser
contestades amb les respostes de Ple de data 28-1-2014, 30-9-2014 i 28-7-2015,
respectivament.
En relació a l’anualitat 2016, els informem que s’estan procedint a fer les
resolucions de totes les peticions rebudes i que seran informats puntualment.
Cordialment,”

26.- RGE núm. 15846, de 8 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
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Este regidor solicita conocer:
 Cuál es la cifra de las familias que percibirán las ayudas del IBI a personas
con escasa capacidad económica durante el 2016 una vez finalizado el
plazo de solicitud, así como las del 2015, 2014, 2013 respectivamente.
 Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el importe total de las
mismas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a les preguntes que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb els números 15845 i 15846 i data 8 de març de 2016 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:
Nº 15845
“Número de solicitudes recibidas para las ayudas al pago del IBI a personas
con escasa capacidad económica durante el 2016, 2015, 2014, 2013
respectivamente”
Nº15846
“Cuál es la cifra de las familias que percibirán las ayudas del IBI a personas
con escasa capacidad económica durante el 2016 una vez finalizado el plazo
de solicitud, así como las del 2015, 2014, 2013 respectivamente.
Cuál es el número de solicitudes aprobadas y el importe total de las mismas”
Dir-vos que en relació a la seva petició de les anualitats 2013, 2014, i 2015 van ser
contestades amb les respostes de Ple de data 28-1-2014, 30-9-2014 i 28-7-2015,
respectivament.
En relació a l’anualitat 2016, els informem que s’estan procedint a fer les
resolucions de totes les peticions rebudes i que seran informats puntualment.
Cordialment,”

27.- RGE núm. 15848, de 8 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
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contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Este regidor solicita conocer:
 Cifra de familias beneficiarias a 29 de febrero de las ayudas a la pobreza
energética.
 Importe total de las ayudas concedidas a fecha 29 de febrero y
presupuesto disponible en la partida destinada a tal efecto.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 15.848 i data 8/03/2016 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple del
dia 18 de març de 2016, en relació als ajuts atorgats per pal·liar la pobresa
energètica dir-vos que a data 3 de març de 2016 s’han tramitat un total de 629 ajuts
amb un import de 91.077,74€. El pressupost assignat l’any 2016 per ajuts a pobresa
energètica és de 713.000,00 euros.
Atentament,”

28.- RGE núm. 15849, de 8 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Este regidor solicita conocer:
 Número de coches patrulla activos en la ciudad actualmente y en los años
2015, 2014, 2013, respectivamente.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 15849 i de data 08/03/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en relació a: “Número de
coches patrulla activos en la ciudad actualemente y en los años 2015, 2014, 2013
respectivamente...”
Resposta:
El número de coches patrulla activos actualmente en la ciudad y en los años
anteriores (2013-2015) se ha mantenido y son:
48 turismos (8 sin logotipos)
10 furgonetas (2 sin logotipos)
2 autocaravanas.
Ben atentament,”

29.- RGE núm. 15853, de 8 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Este regidor solicita conocer:
 Número de agentes de la Guardia Urbana actualmente, en el año 2015,
2014, 2013, y cuántos de estos se dedican a servicios administrativos o
labores de vigilancia en instalaciones municipales actualmente y en los años
2015, 2014, 2013 respectivamente.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 15853 i de data 08/03/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en relació a: “Número de
agentes de la Guardia Urbana actualmente, en el año 2015, 2014, 2013 y cuantos
de estos se dedican a servicios administrativos o labores de vigilancia...”
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Resposta:
Los datos solicitados respecto a la plantilla de la Guardia urbana, desde el año
2013 al 2015, són los siguientes:
2013 2014 2015
Total plantilla

371

374

373

Área de Seguridad, Convivencia y Civismo

16

16

16

Vigilancia instalaciones municipales

15

15

18

Gabinete técnico y jefatura

9

9

10

Ben atentament,”

30.- RGE núm. 15855, de 8 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Este regidor solicita conocer:


Servicios que existen en cada uno de los casales de Gent Gran (Bar,
peluquería, etc), así como el vencimiento de la concesión en cada uno de
los servicios y casales.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Regidora de Govern de Gent Gran, Sra. Mª Ángeles Sariñena Hidalgo, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 15.855 de data 08/03/2016 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestada
en el Ple Ordinari del dia 18 de març de 2016.
Us comuniquem que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per
recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
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31.- RGE núm. 15957, de 8 de març de 2016
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 18 de Marzo de 2016.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
Sobre el Passeig/Plaça de les Cireres:
¿Qué gestiones ha hecho el Gobierno Municipal para arreglar el suelo de la
zona? ¿Qué previsión hay?
¿Ha considerado mejorar el sistema de sombras?
¿Contempla el gobierno municipal de que se instale un escenario fijo
cubierto?
¿Considera el Gobierno Municipal adecuado el ancho de la entrada?
¿Valora la posibilidad de ensancharla para que puedan circular camiones y
autocares por la c/Sanfeliu?
¿Sería posible la instalación de un armario con cuadro eléctrico para las
actividades que tengan lugar en la vía pública?
¿Ha valorado el Gobierno Municipal la posibilidad de eliminar el césped para
mejorar la zona de gradas?
¿Conoce el Gobierno Municipal la voluntad de los vecinos de eliminar el
muro verde para dejar en su lugar un mirador?
¿Es posible eliminar el muro junto al parque infantil recién reformado?

Sobre el Parque de les Moreres con c/Estroncio, la AAVV propone la canalización
para conducir las aguas pluviales hasta la arqueta general de la Ronda y rebajar la
pendiente de la zona de arriba del parque para que el agua vierta hacia la c/
Pompeu Fabra. ¿Qué opina el Gobierno Municipal de estas actuaciones? ¿Tiene
algún plan previsto similar o alternativo?

¿En qué estado se encuentra la negociación con los propietarios de la zona entre
c/Rei en Jaume y c/Tel·luri?
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¿Tiene previsto el Gobierno Municipal arreglar los niveles para que no se creen
bolsas de agua en la primera rotonda del Passeig Can Buixeres? En caso
afirmativo, ¿cuándo?

¿Tiene previsto para este 2016 la reforma y ampliación de la Plaça de les
Comunitats? En caso negativo, ¿qué otras prioridades tiene el Gobierno Municipal
para el barrio de Sanfeliu?
Ante la petición de los vecinos de eliminar el muro de la Plaça de les Comunitats,
¿qué opinión tiene el Gobierno Municipal?
Existe algún proyecto de desalojo y limpieza de la Via d’enllaç en coordinación con
el Ayuntamiento de Esplugues? En caso afirmativo, ¿en qué estado está? ¿Cuándo
tiene prevista su finalización?
Sobre la zona junto al campo de fútbol Can Buxeres, ¿considera el Gobierno
Municipal positivo para el entorno que se negocie con otras administraciones
construir una zona de skateboard? ¿Ha iniciado este Gobierno las conversaciones?
¿Cuál es la respuesta del resto de administraciones?
Sobre el Polideportivo Sanfeliu, ¿es posible ampliar la oferta de actividades con 4
pistas de padel? ¿Conoce el Gobierno Municipal el estado de la limpieza y
mantenimiento de las máquinas? ¿Lo considera correcto?

¿Qué previsiones tiene el Gobierno Municipal para la presencia policial de
proximidad?
¿Cómo valora el Gobierno Municipal la limpieza del barrio? ¿Hay algún plan de
mejora?
¿Conoce este Gobierno Municipal la frecuencia de la combinación del transporte
público entre Sanfeliu y el Hospital de Bellvitge? ¿Cómo la valora?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Regidor President del Districte I (El Centre, Sant Josep, Sanfeliu), Sr. Jaume
Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 15.957 de data 8 de març i, segons el que
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disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari del dia 18 de març de 2016.
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per a recavar
la informació necessària.”

ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 19 i 26 de febrer de 2016 i 3, 7 i 11 de març de 2016, per
tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.-RGE núm.11666, de 19 de febrer de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que els treballadors de la Brigada Municipal de l’Ajuntament fa temps que
demanen que es resolguin una sèrie de problemes que els afecten.
Atès que aquests problemes que citen els treballadors són: Sobrecàrrega de feina,
l’envelliment i manca d’efectius de la plantilla, l’estat dels vehicles, la falta d’espai
en incorporar-se les persones dels plans d’ocupació i la no convocatòria de llocs
d’encarregats.
Atès que els treballadors esperen una reunió efectiva amb els responsables del
Govern per a resoldre aquests problemes.
Atès que aquests problemes afecten en el desenvolupament de la feina habitual de
la Brigada Municipal i per tant, en el servei que es presta als veïns i veïnes de
L’Hospitalet.
El Grup Municipal d’ERC vol saber si el Govern Municipal es comprometrà
definitivament a donar solució als problemes que denuncien els treballadors de la
Brigada Municipal i si és així, quines seran aquestes solucions concretes.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 11666 i data 19 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació als treballadors de
la Brigada Municipal de l’Ajuntament, us informo que el passat dimecres dia 9 de
març es va mantenir una reunió amb l’assistència de representants dels treballadors
de la Brigada, del Servei de Recursos Humans i de l’Àrea d’EPHUS, per exposar
les qüestions que els treballadors de la Brigada consideraven necessari manifestar
envers la seva feina.
Fruit d’aquesta reunió s’han establert línies de treball, que seran objecte de
seguiment per totes les parts implicades, orientades a la resolució dels problemes
plantejats.
Atentament,”

2.-RGE núm.13709, de 26 de febrer de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que aquest any l’Ajuntament ha negociat amb les entitats financeres que
disposen d’habitatges buits a la ciutat amb la finalitat d’aconseguir-ne la cessió.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
-

Amb quines entitats financeres s’ha reunit aquest Ajuntament?
Quines entitats financeres han cedit pisos a l’Ajuntament i quants?
Quines entitats financeres s’hi ha negat a cedir pisos buits?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 13709 i data 26 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
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Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació al parc d’habitatges
buits a la ciutat, i on es pregunta:
-

Amb quines entitats financeres s’ha reunit aquest Ajuntament?
Quines entitats financeres han cedit pisos a l’Ajuntament i quants?
Quines entitats financeres s’hi ha negat a cedir pisos buits?

S’informa:
En data del present escrit de resposta, l’Ajuntament ha mantingut, en relació
al parc residencial buit propietat de grans tenidors, reunions amb els
següents grups i gestors immobiliaris:
CaixaBanK, Building Center, SAREB, Anticipa, Blakstone, BBVA - Catalunya
Caixa- Anida, Bankia, Abanca, Banc Popular- Aliseda.
Altrament, en data del present escrit, encara no s’ha formalitzat cap conveni
de cessió voluntària pisos a favor de l’Ajuntament, tot i que està previst que
properament es pugui signar amb el Grup BBVA, amb qui l’acord està molt
avançat.
També s’està treballant en la recerca d’un acord a curt termini, per a la
cessió voluntària d’habitatges buits, amb CaixaBank-Building Center,
SAREB-Anticipa i Bankia.
Finalment, la única entitat que, fins al moment, ha manifestat que no
contempla la possibilitat de cedir voluntàriament els seus habitatges per a
destinar-los a lloguer social és Banc Popular.
Atentament,”

3.-RGE núm.14881, de 3 de març de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns i entitats del barri de Sanfeliu ens han fet arribar la seva queixa
sobre la inundació parcial i recurrent els dies de pluja de la zona d’accés al passeig
del Parc de Can Buxeres pel carrer de l’Estronci. Adjuntem una imatge.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber si el
Govern Municipal té constància d’aquest problema i té previst realitzar les
reparacions corresponents.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
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Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 14881 i data 3 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació a la “inundació
parcial i recurrent els dies de pluja” de la zona d’accés al Pg. del Parc de Can
Buxeres pel carrer de l’Estronci, us informo:
En aquesta zona existeix un paviment no conformat per panots, i les arrels dels
arbres tendeixen a aixecar el terra i produeixen deflexions en aquest paviment, més
flexible. Des dels serveis de manteniment de l’espai públic ja s’ha actuat quan s’ha
detectat la necessitat. Com que torna a manifestar-se el problema, introduïm la
incidència al nostre sistema de gestió per a la seva resolució.
Atentament,”

4.-RGE núm.14882, de 3 de març de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns i entitats del barri de Sanfeliu ens han fet arribar la seva demanda
sobre la necessitat d’instal·lar un ascensor en l’entorn del carrer Miquel Peiró degut
al fort desnivell que dificulta la mobilitat dels veïns.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber si el
Govern Municipal té previst instal·lar un ascensor que connecti el carrer Miquel
Peiró amb el carrer de l’Aviació per facilitar l’accés a la zona sortejant el fort
desnivell, tal com demana l’AA.VV. de Sanfeliu?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 14882 i data 3 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació a la instal·lació d’un
ascensor que connecti el C/. Miquel Peiró amb el C/. de l’Aviació, us informo que
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s’ha elaborat un estudi previ de la viabilitat d’instal·lar un ascensor per facilitar la
mobilitat de les persones donat el pendent del carrer Miquel Peiró. Resta pendent la
valoració definitiva sobre aquesta actuació per tal d’incloure-la al proper pla
d’inversions.
Atentament,”

5.-RGE núm.14883, de 3 de març de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns del barri de Sanfeliu ens han fet arribar la seva queixa sobre les
molèsties i sorolls que es produeixen en l’entorn del carrer Emigrant, la plaça de les
Comunitats i plaça dels Cirerers.
Els sorolls i molèsties es produeixen pel fet que diversos grups de persones ocupen
l’espai públic de l’entorn del carrer Emigrant a partir de la mitjanit per realitzar jocs,
cops, crits i soroll constant, normalment durant els caps de setmana, impedint el
descans dels veïns.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber si el
Govern Municipal té constància d’aquest fet i si pensa realitzar alguna intervenció
per a eradicar aquest problema.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 14883 i de data 3/3/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 18/03/2016 en relació a: “Diversos veïns del barri
de Sanfeliu ens han fet arribar la seva queixa sobre les molèsties i sorolls que es
produeixen en l’entorn del carrer Emigrant, la plaça de les Comunitats i plaça dels
Cirerers.”
Resposta:
Al barri de Sanfeliu, el servei de Guàrdia urbana treballa en contacte amb
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l’Associació de veïns. Respecte a les molèsties referides a l’escrit, aquest tipus
d’incidència es produeix esporàdicament amb l’arribada del bon temps i en especial
els caps de setmana. Durant l’any passat es van realitzar 60 punts de vigilància i/o
controls preventius al llocs indicats, en el decurs del període de temps en que es
van produir aquest tipus de molèsties.
Ben atentament,”

6.-RGE núm.15661, de 7 de març de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns i entitats del barri del Centre ens han fet arribar la seva queixa sobre
l’estat dels fanals de l’entorn del Museu de L’Hospitalet.
Aquests fanals han estat dies sense funcionar, a més tenen alguns dels vidres
trencats.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber si el
Govern Municipal té constància d’aquest problema i té previst realitzar les
reparacions corresponents.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 15661 i data 19 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació als fanals de
l’entorn del Museu de l’Hospitalet, us informo:
En aquest entorn hi ha dues columnes amb 3 lluminàries cadascuna. Aquests
elements tenen un valor artístic que no permet la seva substitució per models
convencionals de fanals. Actualment estem en converses amb la Direcció del
Museu per consensuar el model a instal·lar, ja que aquell del que disposem no
respon a les seves indicacions (una lluminària d’una de les columnes va ésser
substituïda com a prova).
Les lluminàries que no s’han pogut substituir utilitzen un tipus de làmpada que té
una vida útil molt curta, per la qual cosa sovint no funcionen. Aquest problema es
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resoldrà quan es faci la substitució, que permetrà respectar la qüestió estètica i
aconseguir un manteniment acceptable.
Atentament,”

7.-RGE núm.16738, de 11 de març de 2016.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que la “Antigua Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona” està
anunciant la seva participació en la processó de Setmana Santa del dia 24 de març
a L’Hospitalet. (adjuntem cartell)
Atès que aquesta mena d’activitats paramilitars enmig de celebracions religioses no
són el que la convivència a la nostra ciutat necessita.
Atès que aquest Ajuntament ja va aprovar una moció en l’abril de 2015 rebutjant
aquesta processió i mostrant el malestar a l’Arquebisbat de Barcelona.
Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber
quines accions té previst realitzar el Govern Municipal per a evitar la celebració
d’aquest acte.”
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 Regidor President del Districte I (El Centre, Sant Josep,
Sanfeliu), Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 16.738 de data 11 de març i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple
Ordinari del dia 18 de març de 2016 en relació a “Atès que l’Antiga Hermandad de
Caballeros Legionarios de Barcelona està anunciant la seva participació en la
processó de Setmana Santa del dia 24 de març a L’Hospitalet”
Dir-vos que, d’acord amb el que m’informa l’àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, no s’ha rebut cap sol·licitud de permís respecte a aquest acte.
En qualsevol cas, comunicar-vos que si hi hagués alguna activitat no permesa,
seria sancionada.”
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CiU
Per part dels regidors del grup polític municipal de Convergència i Unió, d’acord
amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 7, 10 i 11 de març de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a
la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.- RGE núm. 15484, de 7 de març de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre
de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui
contestada en el proper Ple del dia 18-03-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les reclamacions manifestades per alguns veïns de la Rambla Catalana
respecte al mal estat d’una de les voreres, concretament davant del número 71-73.
Donat que, el forat suposa un problema de seguretat per als vianants del carrer que
poden caure si no veuen els desperfectes.
Vist el mal efecte que els desperfectes provoquen a la imatge de la Rambla
Catalana i que, en definitiva, degraden la imatge del barri i de tota la ciutat.
PREGUNTA
-

Es pensen solucionar els desperfectes de la vorera?

-

Quan es preveu que els desperfectes de la vorera puguin estar solucionats?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 15484 i data 7 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
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Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació a la vorera de
Rambla Catalana, 71-73, us informo:
El passat dia 1 de març es va crear des de la Regidoria del Dte. II una incidència al
sistema de gestió (SIGVIAL) per aquesta qüestió. A dia 7 de març la incidència ja
estava resolta. S’ha procedit a la reparació de la zona de panot que havia resultat
malmesa.
D’altra banda els informo que al proper pla d’inversions està prevista la
reurbanització d’aquest carrer.
Atentament,”

2.- RGE núm. 15486, de 7 de març de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre
de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui
contestada en el proper Ple del dia 18-03-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vista la Resolució núm. 567/2016, de 2 de febrer de 2016 on es resol l’adscripció en
Comissió de Serveis de M.J.M.O. a una plaça d’auxiliar subgrup C2, dins de la
plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament, període 1 de febrer al 31 de
juliol de 2016.
Donat que els empleats de la casa no coneixien l’existència d’aquesta plaça amb
anterioritat a ser ocupada pel Sr. M.J.M.O..
Vist que les seves retribucions seran les mateixes, o molt semblants, a quan
ocupava la seva plaça d’assessor del Grup Municipal de Guanyem L’H.
PREGUNTA
-

La plaça que ocupa el Sr. M.J.M.O., és de nova creació? En cas contrari,
des de quan existeix aquesta plaça?

-

Quins són els motius pels quals la plaça, que ocupa el Sr. M.J.M.O., no ha
estat convocada perquè els mateixos empleats de la casa hi pugui accedir
en igualtat de condicions?

-

Quins requisits han estat demanats al Sr. M.J.M.O. per poder accedir a la
plaça?

-

És possible conèixer el currículum del senyor Sr. M.J.M.O.? En cas

…/…

270

afirmatiu, podríem disposar d’una còpia?
-

Hi ha algun motiu pel qual les retribucions del Sr. M.J.M.O. siguin gairebé les
mateixes amb l’actual plaça, segons dicta el Decret núm. 567/2016, que les
que percebia quan era assessor del Grup Municipal de Guanyem L’H?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 15486 i data 7 de març de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació
a:
“....


La plaça que ocupa el Sr. M.J.M.O., es de nova creació? En cas
contrari, des de quan existeix aquesta plaça?



Quins són els motius pels quals la plaça, que ocupa el Sr. M.J.M.O., no
ha estat convocada perquè els mateixos empleats de la casa hi pugui
accedir en igualtat de condicions?



Quins requisits han estat demanats a Sr. M.J.M.O. per poder accedir a
la plaça?



És possible conèixer el currículum del senyor M.J.M.O.? En cas
afirmatiu, podríem disposar d’una còpia?



Hi ha algun motiu pel qual les retribucions del Sr. M.J.M.O. siguin
gairebé les mateixes amb l’actual plaça, segons dicta el Decret núm.
587/23016, que les que percebia quan era assessor del Grup Municipal
de Guanyem L’H?”

Dir-vos que en la seva compareixença del passat 25 de febrer van tenir accés a
l’expedient 000567/2016 del que van poder revisar i obtindre còpies del mateix i en
relació a la seva petició els hi fem els aclariments següents:


En el Ple del 22/12/2015 es va portar l’aprovació del pressupost i la plantilla
municipal per l'exercici 2016.



La plaça que ocupa el Sr. M.J.M., és d’una comissió de serveis amb una
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duració de 6 mesos.


Els requisits del lloc de treball d’Auxiliar Tècnic de Gestió - Nivell 1 descrits
en la fitxa BC-050-000, que obra en el seu poder.



El currículum es troba a la seva disposició en l’expedient personal del Sr. M.
J.M..



Les Taules retributives i el catàleg de lloc de treball son annexes de
l’expedient de l’aprovació del pressupost i la plantilla municipal per l’exercici
2016 i que es va aprovar en el Ple del 22/12/2015.

Cordialment,”

3.- RGE núm. 16528, de 10 de març de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre
de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui
contestada en el proper Ple del dia 18-03-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donada la deixadesa de l’actual equip de govern per solucionar un tema tan i que
va en creixement, com és el de les pintades que cobreixen totes les parets, façanes
i murs de la ciutat.
Atès que, un cop rebuda la resposta a la pregunta relativa a la plaça Sant Jordi
(núm. 9013), reiterem algunes de les preguntes, ja que creiem que no han estat
contestades.
PREGUNTA
-

S’incrementarà la vigilància policial per evitar que, un cop netes les parets i les
façanes, tornin a ser embrutades amb noves pintades?

-

Es farà més difusió, sobretot en aquelles zones més afectades, sobre els
tràmits a seguir pels veïns per tal de demanar el servei de neteja de
l’Ajuntament?

-

Creuen que les actuacions de les regidories de Districte, a les que fan
referència en la seva resposta a la pregunta 9013, són suficients donat el
creixement de les pintades a la ciutat i la desconeixença del servei de neteja
per part dels veïns?

-

Consideren que el sistema de neteja actual, als que vostès fan referència en la
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resposta a la pregunta 9013, compleix els mínims per garantir que les pintades
no es vagin acumulant?
- Es planteja l’equip de govern algun tipus de mesura integral per solucionar
aquest greu problema?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 16528 i data 10 de març de 2016, segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 18 de març de 2016, en relació a pintades a parets,
façanes i murs de la Ciutat, us informo:
Habitualment la difusió es fa de forma comuna per a tota la Ciutat des de les
oficines de districte, que són les més properes al territori i coneixen millor les
necessitats. En aquest mandat volem ampliar el nombre d’autoritzacions, per la qual
cosa farem una campanya específica adreçada a les comunitats de propietaris.
I en paral·lel s’estan desenvolupant treballs i propostes amb visió integral, en què
participen diferents àrees municipals conjuntament, a l’entorn del tema dels graffiti.
Atentament,”

4.- RGE núm. 16529, de 10 de març de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre
de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui
contestada en el proper Ple del dia 18-03-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les oportunitats creixents en l’àmbit de turisme que la nostra ciutat està
experimentant gràcies a l’èxit de la Fira.
Vista la creixent assistència als esdeveniments que s’organitzen dins del recinte per
part de congressistes d’arreu del món.
Donat el desconeixement dels assistents de les possibilitats turístiques i
gastronòmiques de la nostra ciutat, atenent la poca freqüència amb la qual els
veiem passejant i consumint a la nostra ciutat.
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Donat que la majoria d’assistents tenen com a punt de referència la ciutat de
Barcelona per realitzar les seves activitats.
PREGUNTA
-

S’efectua, durant la realització d’aquests congressos, publicitat sobre el turisme
a la nostra ciutat?

-

Hi ha algun tipus d’atenció a les persones que, per iniciativa pròpia, decideixin
fer turisme per la nostra ciutat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.529 i data 10 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de març de 2016, en relació a les
oportunitats creixents del turisme a la nostra ciutat, us comunico el següent:
a)

La nostra ciutat d’un temps ençà és sensible en relació amb el turisme,
encara que és un turisme molt vinculat als negocis, i en concret a la Fira.
Per això, des de fa 4 anys l’Ajuntament està editant i renovant anualment tant
una guia de restaurants i bars sota el nom de “L’H tapa a tapa” i un plànol
turístic al qual es localitzen els nostres hotels, zones comercials, patrimoni
arquitectònic, espais culturals, així com els principals equipaments de la
ciutat.
Les guies i plànols es reparteixen amb regularitat en tots els establiments
hotelers de la ciutat, així com en diversos espais ciutadans.
Per un altre part i fruit de la nostra sensibilitat, entenem que el MWC és
l’esdeveniment firal més important que se celebra anualment, i per aquest
motiu i en col·laboració amb l’organització de dit esdeveniment, arribem a
acords concrets relacionats amb aquesta important activitat que accentuen la
nostra presència en les més de 100.000 persones que ens van visitar en
aquesta passada edició.
Hem editat per aquest esdeveniment fullets específics de benvinguda en tres
idiomes – anglès, català i castellà -, programes de L’Hospitalet Experience,
una mostra de cultura i gastronomia local que, en aquesta ocasió, vam

…/…

274

celebrar a la Plaça Europa. He posat torretes, OPPIs, columnes, anuncis en
premsa, etc. per complementar la nostra publicitat. Només cal consultar la
web http://lhospitaletexperience.com/ per a constatar l’esforç que s’ha fet per
rebre a tots els congressistes.
b)

Actualment la nostra ciutat compta amb el segell de turisme de qualitat. Per
aconseguir aquest segell s’han de complir diferents requisits encaminats
sempre a una millor qualitat de servei pel turista. Un dels requisits és el punt
d’atenció al turista que actualment està derivat dins de les funcions de les
nostres Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC).”

5.- RGE núm. 16861, de 11 de març de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre
de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui
contestada en el proper Ple del dia 18-03-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donat que durant les darreres festes de Nadal es va instal·lar la pista de gel al
recinte de La Farga.
Vista la repercussió als mitjans que la seva instal·lació ha tingut i l’afluència de
públic que ha rebut.
PREGUNTA
-

Coneixem l’impacte econòmic que s’ha produït en la zona? En cas afirmatiu,
quin ha estat aquest impacte en els comerços de la zona?

-

S’ha vist afectada la mobilitat en la zona durant el temps d’obertura de la pista
de gel?

-

S’han tingut en compte indicadors per avaluar l’impacte en els mitjans i, per
tant, en la imatge de la ciutat?

-

L’afluència de públic ha estat l’esperada? Quina era l’afluència de públic
estimada i quina ha estat la definitiva?

-

El recinte de La Farga, ha tingut beneficis d’aquesta instal·lació o la insuficient
afluència de pública ha generat pèrdues? Ambdós casos, quins han estat
aquests beneficis o pèrdues?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 16.861 i data 11 de març de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 18 de març de 2016, en relació a la pista de
gel que es va instal·lar al recinte de La Farga durant les darreres festes de Nadal,
dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.”

6.- RGE núm. 16862, de 11 de març de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d’octubre
de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que sigui
contestada en el proper Ple del dia 18-03-16.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que al darrer ple de febrer, el Grup Municipal d’ERC va presentar una moció
relativa a l’ús de les places d’aparcament de la plaça del Repartidor.
Donat que la moció proposava l’eliminació de l’exclusivitat d’ús d’aquestes places
per part de la Policia Nacional i alliberar-les per als veïns.
Atès que, durant el posicionament del Grup Municipal del PSC, el Sr. Francesc
Josep Belver va afirmar que aquestes places estaven reservades per motius de
seguretat.
PREGUNTA
- Quins són aquests motius de seguretat, pels quals totes les places d’aparcament
de la plaça del Repartidor estan reservades per a l’ús exclusiu de la Policia
Nacional? En quins reglaments, normes o lleis podem trobar aquests motius de
seguretat?
- D’existir aquestes raons de seguretat, perquè abans de la reforma de la plaça no
eren necessàries el mateix nombre de places reservades?
- Les raons de seguretat inclouen l’ús d’aquestes places per als cotxes particulars

…/…

276

dels agents que treballen a la comissaria? Per què?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 16862 i de data 11/3/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 18/03/2016 i de la que es va demanar
ajornament en relació a “Vist que al darrer ple de febrer, el Grup Municipal d’ERC
va presentar una moció relativa a l’ús de les places d’aparcament de la plaça del
Repartidor...”
Resposta:
La Comissaria del Cos Nacional de Policia, té una reserva de places d’aparcament
a la Plaça Repartidor, basant-se exclusivament en motius de seguretat evidents.
Els criteris en aquest cas són els mateixos que s’utilitzen per a garantir la seguretat
d’altres cossos policials presents a la ciutat.
Ben atentament, ”

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

SRA. ALCALDESSA
Ja em acabat el Ple, queda el punt de precs i preguntes, precs? preguntes?
Espereu un moment, per allà no hi ha precs, ni preguntes, Sr. Christian.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En primer lloc, volem tornar a preguntar per la moció aprovada al Ple de desembre,
per aturar l’externalització del servei telefònic d’atenció ciutadana, amb dos acords,
l’acord de..., perquè fins ara, fins a aquesta hora del dia d’avui, encara no ens han
contestat la pregunta del passat Ple. Volem saber en quina situació es troba l’actual
gestió del servei d’atenció ciutadana de l'Hospitalet de Llobregat, que, fins al
desembre, en principi estava a càrrec del servei 010 de l’ajuntament de Barcelona.
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També voldríem preguntar, voldríem saber què pretén fer el govern del PSC amb
l’edifici dels antics jutjats de l'Hospitalet, un cop rebutjada l’única oferta presentada
a la licitació pública en règim de concurrència i un cop la convocatòria es declari
deserta, quina és la intenció del govern amb aquest edifici a partir d’aquest punt.
I una altra, una tercera, en relació a la carta que hem rebut, creiem que tots els
grups municipals, d’una família d’aquesta ciutat, sobre la impossibilitat d’escolaritzar
la seva filla amb diversitat funcional en un centre d’educació especial de
l'Hospitalet, li volem preguntar al govern si és conscient que això ha passat a la
nostra ciutat. Si ho és, què ha fet per evitar que aquesta família hagués
d’escolaritzar la seva filla fora de l'Hospitalet. I, per últim, en aquests moments si
una altra família es trobés en la mateixa situació i amb les mateixes necessitats de
diversitat funcional d’un dels seus fills o filles, ens agradaria saber si també haurien
de marxar a un altre municipi per poder escolaritzar el seu fill o filla. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sr. Monrós, vostè tenia preguntes? No. Qui més hi havia? Per part
de...sí, Sra. Sonia Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Hemos tenido constancia por la prensa, de que hace unos
días se ha hecho la presentación del cartel de las Fiestas de Primavera y nosotros
queríamos saber cómo se ha llevado a cabo esta presentación y por qué no se ha
invitado a los grupos de la oposición. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno, siguiendo con el tema de las Fiestas de Primavera, nosotros hacemos un
“prec”, porque pedimos que en la previsión de entradas gratuitas que normalmente
tiene el ayuntamiento, ya que vuelven a ser de pago, digamos, las entradas para
asistir a según qué conciertos en La Farga, consideramos y solicitamos, digamos,
que esas entradas gratuitas que normalmente tiene el equipo de gobierno o el
ayuntamiento a disposición, sean para personas con poco recursos, que de alguna
manera sean distribuidas por sorteo, no sé, pero que lleguen a estas personas de
alguna manera.
Por otro lado, también queríamos saber si está en conocimiento del Consistorio, la
situación de saturación que han sufrido las urgencias esta semana. A nosotros nos
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ha llegado que 43 personas han estado más de 24 horas en urgencias, en el
hospital, perdón, en el hospital de Bellvitge, 18 de ellas muy graves, en los pasillos
y 15 cirugías también en pasillos. Creemos que esto es absolutamente
injustificable. Y por supuesto también nos están llegando noticias de que están
cerrando la planta ocho, o sea, urgencias saturadas y cerrando plantas, es algo que
no se puede entender en esta situación.
Luego, también queríamos comentar, el otro día estuvimos todos, la mayoría de los
que estamos aquí en el Consistorio, estuvimos en la puerta del ayuntamiento, con
velas encendidas, por un tema lamentable que se está produciendo, que es este
tratado infame de la Unión Europea que pretende devolver a los refugiados otra
vez, a través de las aguas, a Turquía. Nosotros rechazamos profundamente ese
tratado...

SRA. ALCALDESSA
És que són preguntes, les pot fer per escrit.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sencillamente quiero pedir, digamos, que la bandera Europea no esté a media asta,
sino que la retiremos hasta que Turquía retire, o sea, perdón, la Unión Europea
retire ese tratado.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna…sí, Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, un parell de preguntes, una es informació sobre si es van efectuar unes obres al
carrer Terra Baixa, el dia 5 d’octubre de 2015, i si la realització d’aquestes obres va
suposar algun gual per a l’aparcament de cotxes, si va haver-hi, no sé, si es va
tallar la circulació en aquest dia, en aquest carrer, per un incident que ens ha
arribat.
I una altra pregunta era que volíem saber, un cop acabades les obres de Can
Buxeres, el cost final d’aquestes, de l’ampliació d’aquest parc, detallat, i també el
cost final de la restauració al conjunt patrimonial del parc, una mica les dades
econòmiques d’aquesta obra.

SRA. ALCALDESSA
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Sí, Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Volíem saber l’estat dels solars vuits de plaça Europa, en què fase estan de
desenvolupament del ..., bé, si tenen previsió de desenvolupar, de fer construcció,
etc, en quina fase està la llicència d’obres i demés.
I després una pregunta sobre l’execució de la moció de la piràmide d’Amadeu
Torner, en quina fase està, s’està delegant l’espai i, bé, saber cóm està, la previsió,
etc.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? Sr. Amadeo.

SR. MARTIN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Bien, tengo dos preguntas. La primera es respecto a la moción para mejorar el uso
institucional de internet, aprobada aquí el 29 de septiembre de 2015, este gobierno
afirma que se está trabajando en la programación de un espacio en la web
municipal reservada a entidades vecinales, mi pregunta es conocer en qué estado
se encuentran estos trabajos.
Y respecto a la moción de medidas por la limpieza, aprobada el 29 de septiembre
de 2015, este gobierno afirma en el informe de seguimiento de las mociones, que
ha realizado los estudios del servicio de limpieza de fachadas y de baldeo, pero la
realidad es que a fecha de 23 de febrero de 2016, estos estudios no estaban
realizados, por lo que pedimos, a fecha de hoy, conocer esos informes y si se han
realizado o no, y si no se han realizado, que modifiquen lo que ustedes dicen en la
web municipal. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sí, Sr. Rainaldo Ruiz.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sí, gracias. Yo voy a hacer dos ruegos, el primero es que he recibido respuesta a
una pregunta que hicimos en el plenario anterior, en relación con la moción de
presupuestos participativos. En concreto pedíamos que…, preguntábamos en qué
estado estaba la elaboración del reglamento que en principio aprobamos y en la
contestación no se me dice nada del reglamento, se pone que se está trabajando
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en la regiduría de gobierno de Participación Ciudadana y los consejos de distrito,
para abrir un proceso participativo en el plan de inversiones municipales, donde se
procederá a debatir las inversiones en cada distrito, y es que el punto segundo de la
moción que se aprobó por mayoría aquí en este plenario, decía exactamente:
ordenar que se inicien los trámites para la elaboración y aprobación de un
reglamento que regule el proceso de participación ciudadana en la elaboración de
presupuestos del ayuntamiento, y de la forma de elección del proyecto y proyectos
a financiar. Esto por un lado.
Por otro lado, si en el Pleno de diciembre se aprobó por unanimidad, o sea, todos
los grupos municipales votamos la mejora de la transparencia en su vertiente de
control y fiscalización de la acción del gobierno, en la que se establecía la
modificación del artículo, se aprobaba la modificación del artículo 11 del reglamento
orgánico municipal y, claro, en principio se tiene que haber iniciado, nos dábamos
un plazo de tres meses, que finalizaba el próximo 22 de marzo, y esperamos que el
concejal competente haga todos los esfuerzos para que en el próximo Pleno
podamos discutirlo y, en su caso, aprobarlo. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs hi ha alguna pregunta més? algun prec? Bé, es contestaran per
escrit i aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

