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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 13/2015
Data: vint-i-nou de setembre de dos mil quinze
Hora: 17.05h fins 22.25h
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Mercè Perea i Conillas
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jose M Garcia Mompel
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
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 N.
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
Tinenta d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidor
Regidor
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 DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ: ORDINÀRIA DEL 28 DE JULIOL DE 2015 I
EXTRAORDINÀRIA DE L’1 DE SETEMBRE DE 2015.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes
corresponents a les sessions ordinària del 28 de juliol de 2015 i extraordinària de l’1
de setembre de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se
cap, s'aproven dites Actes 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 transcriuran al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda, comença el Ple ordinari del mes de setembre, Sra. Secretària.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

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

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. En relació als punts, en el punt 1 votarem a favor, del 2 al 5
ens donem per assabentats, en el 6 ens abstindrem, en el 7 votarem en contra, del
8 votem a favor, del 9 al 12 ens donem per assabentats, en el 13 votem en contra,
del 14 i el 15 ens abstindrem i en el 16 ens donem per assabentats també.

SRA. ALCALDESSA
En el 17?
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En el 17, perdó, ens abstindrem també.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies, per part de Convergència i Unió, ah! perdó, vol fer algun comentari?

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, perdó, perdó, en relació al punt 6, que és la separació definitiva del servei del Sr.
A.N.F., tal i com vam explicar a l’anterior Ple on es va debatre sobre aquest tema,
nosaltres no som aquí, no hem entrat a la institució per fer de jutges en casos com
aquests i, per tant, ens abstenim.
En relació a aprovar la massa salarial del personal laboral de l’ajuntament per a
l’exercici del 2015, que és l’acord que es vol aprovar des del govern local amb un
resum que us passo a fer ara, que parla de tres milions d’euros als salaris de
personal laboral municipal de l’ajuntament i gairebé tres milions d’euros més de
salaris del personal de la societat pública La Farga, constatem que l’informe on
consten aquestes dotacions econòmiques dels salaris no dóna informació clara del
destí d’aquests diners, diners públics.
Nosaltres com a CUP-Poble Actiu tornem a criticar i denunciar que tota la
informació i dades que es generen a l’ajuntament, tots els diners que es gasta la
institució, tot s’ha de publicar, tot ha de tenir les màximes facilitats de consulta pels
veïns i les veïnes, tot ha de ser transparent i tot ha de ser clar i entenedor, perquè
tothom puguem conèixer fil per randa els ingressos, despeses i tots els tràmits que
es porten a terme des del propi ajuntament, que tothom que vulgui pugui exercir el
seu dret a fiscalitzar les tasques del govern, dels càrrecs electes i dels assessors
dels grups polítics que els tenen, perquè tots tenim l’obligació i el deure de retre
comptes a la gent. Per tant, també ens sembla que es queda molt curt, respecte a
la nostra aspiració de transparència, les dades i el format presentats pel govern
local.
Per últim, l’expedient parla indistintament de personal laboral i personal municipal, i
aquesta terminologia ambigua ens provoca certs dubtes que ens agradaria que el
govern del PSC ens aclarís. Què estem discutint aquí, la massa salarial del
personal no funcionarial de l’ajuntament? tots aquells sous que paguem a personal
laboral, no funcionaris i personal de lliure designació, assessors? ens gastem sis
milions cada any d’euros per pagar sous de personal no funcionarial? Nosaltres
creiem que la base majoritària del personal municipal han de ser funcionaris, ens
sembla absolutament reprovable i insostenible una despesa de sis milions d’euros
en personal no funcionarial, tot i que podríem discutir, potser, la necessitat de
comptar amb personal laboral per determinades qüestions concretes i
complementàries.
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Per últim, en relació al règim retributiu del personal directiu, la directora de serveis
de Seguretat, Convivència i Civisme, voldríem comentar una sèrie d’aspectes. En
primer lloc, en aquests tipus de punts intentarem fer la tasca de traducció pel públic
que ens acompanya, la traducció d’enunciats de l’Ordre del Dia, perquè qualsevol
de nosaltres seria incapaç, qualsevol, jo el primer, seria incapaç d’entendre
mínimament de què estem parlant al Ple en cada moment, si no disposéssim
d’expedients explicatius sobre cadascun dels temes. Em de recordar que cap dels
veïns d’aquesta ciutat, si no és un càrrec electe, com els que estem aquí, on forma
part dels grups municipals, no té dret a accedir als expedients i a la documentació
d’allò que es discuteix i s’acorda als Plens i a les Juntes de Govern Local. És molt
contradictori que fins i tot la gent compromesa que intenta seguir els debats, com la
gent que està aquí avui, no pugui disposar de tota la informació necessària per
entendre perfectament de tot allò que es parla.
Doncs bé, amb aquest acord es vol establir la retribució d’un nou càrrec directiu, un
més, la nova directora de serveis de Seguretat, Convivència i Civisme, un nou lloc
de personal directiu que es va aprovar el passat 30 de juliol de 2015 a la Junta de
Govern Local, una Junta on només hi participen els membres del govern, el PSC, i
decideixen les qüestions més importants i rellevants per a la nostra ciutat i per a la
nostra gent, sense cap debat públic. El 30 de juliol de 2015, com dèiem, es crea
aquest lloc de personal directiu, el 3 d’agost es publica al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona la convocatòria, i el 24 d’agost s’aprova la convocatòria de
l’única aspirant, que és la T.C.
Les nostres principals crítiques a aquest acord són les següents: tenim dubtes que
es creï un nou lloc de treball de personal directiu que fins ara no s’havia utilitzat,
tenim dubtes sobre quina persona realitzava abans aquestes funcions, tenim dubtes
sobre la feina que realitza l’encarregada de l’àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, que és el càrrec electe que té assignada aquesta tasca i que sembla ser
que en aquesta legislatura comptarà amb el suport d’un nou càrrec directiu, per fer
la feina que abans venia desenvolupant sense aquesta figura i personal de nova
creació, i tenim dubtes des del PSC al govern té també un assessor assignat a
l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme perquè potser ja són molts, masses sous
pagats per la ciutadania.
Per últim, demanem al govern del PSC que aquest tipus de convocatòries intentin
no fer-se durant el mes de les nocturnitats i les traïdories, un mes molt sovintejat pel
seu soci espanyol també del PSOE, que també ens va aprovar la fatídica reforma
de l’article 135 de la Constitució aquest mateix mes de l’any. D’aquesta manera,
serà més fàcil complir amb l’esperit de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i potser
garantirem més la publicitat i la lliure concurrència de candidats a les convocatòries
públiques de feina. Fins aquí, gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència votarem a favor del punt número 1, ens donem per
assabentats del 2, 3, 4 i 5, votem a favor del número 6, ens abstenim del 7, votem a
favor del 8, ens abstenim del 9, 10, 11 i 12, perdó, ens donem per assabentats del
9, 10, 11, 12, i ens abstenim del 13, 14, 15, ens donem per assabentats del 16,
votem en contra del 17 i sobre el 17 diré.
Sobre el compte general, en primer lloc donar les gràcies als interventors i a tota la
gent que ens ha facilitat la feina per poder veure els expedients en el seu dia, no
podem començar el nostre posicionament sense abans agrair, això, al personal
d’intervenció la seva valuosa ajuda i sobretot una menció molt especial a la I.C.,
que un any més ens ha rebut amb un somriure als llavis, disposada a ajudar-nos a
fer tota aquesta tasca amb molta professionalitat. A tots vosaltres moltes gràcies.
Avançant com ja he dit que votaríem en contra d’aquest compte general, el nostre
vot es basa, entre moltes altres coses que ara explicaré, és que un any més hem de
lamentar i denunciar que malgrat ser una entitat superior, l’ajuntament de
l'Hospitalet, 50.000 habitants, aquest ajuntament no disposa d’un sistema
d’avaluació de costos implantat, fet pel qual ens trobem que no estan definides ni
les seves fites, ni els objectius.
D’aquest punt em permetran que llegeixi de forma literal, una part de l’informe de la
Sra. Interventora, la qual exposa que:
“L’estructuració per programes del projecte de pressupost per l’any 2014, es fa a
través d’una xarxa nominal de programes, encara que en els mateixos no es troben
definides les seves fites ni objectius, que haurien d’estar d’acord amb el programa
de govern, ni s’inclouen indicadors de gestió per a la medició de la seva eficàcia.
Aquesta manca de definició i d’estructuració de fites i objectius assolibles dels
diferents programes que integren la xarxa, així com la inexistència d’indicadors dins
de cadascun dels objectius, no permetrà a aquesta Intervenció General efectuar els
controls de naturalesa financera i econòmica que es troben regulats com obligatoris
a l’article 221, en relació a l’article 213, de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals. És a dir, que no només estem parlant que és impossible fer un seguiment
d’aquest pressupost, és a dir, garantir i controlar que l’ús dels diners públics és
l’adequat i que es fa en base de l’eficiència econòmica, sinó que, a més a més,
estem parlant que la manera de gestionar els recursos públics d’aquest ajuntament
va en contra de la Llei establerta.”
Dit això, des del grup municipal de Convergència tornem a reclamar, demanar o
exigir, que si us plau i d’una vegada per totes fixin i defineixin les fites i objectius
que incloguin els indicadors de gestió, per tal de poder mesurar l’eficiència de la
seva acció de govern, ja que si no ens tornarem a trobar l’any que ve davant d’un
pressupost totalment opac i davant d’una gestió dels recursos molt poc transparent.
I parlant de fer les coses bé, hem de dir també que després de revisar les factures
de la liquidació del pressupost observem que encara hi ha moltes coses a millorar si
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pensem en termes d’eficiència financera i de bon ús dels diners públics. Parlem per
exemple de la necessitat de centralitzar totes les despeses susceptibles de ser-ho,
per tal no només d’obtenir una millor oferta i optimitzar i reduir les despeses, sinó
d’evitar que existeixin empreses que han desenvolupat els seus serveis en diferents
àrees de l’ajuntament i que si sumem l’import total de les factures emeses, el seu
import supera, i a vegades amb escreix, el límit que està fixat per tal d’haver-ho de
tramitar per via de contracte menor.
Per una altra banda, no ens deixa de cridar l’atenció el gran nombre de
modificacions de crèdit que es porta a terme en aquest ajuntament, en el 2014 es
van produir un total de 228 modificacions de crèdit, fet que equival a dir que cada
dia laborable de l’any s’ha modificat el pressupost. En quantitat parlem de més de
100 milions d’euros que han passat d’una àrea a una altra, fent que la foto de la
liquidació del pressupost poc tingui a veure amb la que es va fer el dia de la seva
presentació. Aquest elevat nombre de modificacions de crèdit es deu a un deficient
mètode i tècnica de pressupostació, perquè no es té en compte el principi de
retroalimentació pressupostària, feedback pressupostari.
Per tot això i com ja hem dit al començament, el nostre posicionament no pot ser un
altre que el vot en contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bé, bona tarda a tothom, votarem a favor del punt 1, ens donem per assabentats
del 2 al 5, ens abstenim en el 6 i en el 7, votem a favor del punt 8, ens donem per
assabentats del 9 al 12, ens abstenim en el 13, 14 i 15, ens donem per assabentats
del 16 i ens abstenim en el punt 17. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A continuació el Sr. García i Acero expressa la posició del seu grup en relació als
dictàmens de l’1 al 17, produint-se un error en l’enumeració dels mateixos, i un cop
sol·licitat l’aclariment, la postura de vot queda com segueix i es reflexa en els
acords: a favor dels dictàmens 1 i 6; abstenció del 7, 8, del 13 al 15 i del 17; i es
donen per assabentats de la resta de dictàmens.
Respecte al número 13, dues consideracions, la primera és que ens sobta que es
faci una convocatòria durant el mes de juliol i durant el mes d’agost, quan en el cas
nostre d’Esquerra Republicana, des de l’equip de govern, quan parlàvem de la
secretària, de la convocatòria de la secretària, se’ns va manifestar que es fes al
mes de setembre perquè pogués participar més gent, veient que en el mes d’agost
era un mes de vacances. I també ens preocupa que reduïm els càrrecs assessors,
els càrrecs de confiança, però per contra anem augmentant els càrrecs directius.
Bàsicament eren aquestes dues consideracions que volíem fer.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosaltres ens abstindrem en el punt 1, ens donem per assabentats del punt 2, 3, 4 i
5, votarem a favor del número 6, abstenció en el 7 de la massa salarial, votarem a
favor del número 8, ens donem per assabentats del 9 al 12, votarem en contra del
número 13, abstenció en el número 14 i en el número 15 i ens donem per
assabentats del número 16.
El meu company farà el punt 17, però abans faria unes consideracions respecte al
dictamen número 13, nosaltres votem en contra perquè entenem que a dia d’avui,
doncs això, com altres grups municipals també han comentat, crear una plaça el 30
de juliol nosaltres entenem que si aquesta plaça s’hagués, com a mínim, convocat a
principis de setembre, doncs hi hauria molta més gent que hagués pogut accedir a
aquesta plaça i finalment s’ha concedit a una persona que només es va presentar,
tot i que la Tinenta d’Alcalde, Sra. Perea, va reconèixer que s’havia entrevistat amb
més persones, però finalment només va optar una persona, es va signar el 24
d’agost i, per tant, serà legal, però nosaltres considerem que és del tot lleig.
Després també considerem que les modificacions de crèdit, el punt 14 i el punt 15,
doncs que hi ha algunes que no estan justificades, nosaltres considerem que hi ha
un pressupost i que després de manera sistemàtica, doncs que hi hagi
modificacions de crèdit no té massa sentit, en concret per exemple en l’expedient
número 15, doncs hi ha una modificació de crèdit per un compte de 2.289.000, una
modificació de crèdit pel tema de neteja, considerem que hi ha un pressupost de
neteja i que, bé, si la cosa no funciona en el tema de la neteja com és evident i
després parlarem, doncs anar incrementant d’aquesta manera, aquesta partida de
neteja, jo crec que la solució no passaria per aquí.
I finalment, el meu company es posicionarà sobre el número 17. Gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Pues en principio votaremos en contra también de este punto, también queremos
agradecer desde nuestro grupo, pues las facilidades que nos han dado por parte de
la intervención y, cómo no, la Sra. I.C., que al ser el primer año nuestro, pues
también ha estado volcada, nos ha dado todo tipo de información, y en los pocos
días que hemos tenido, pues ha estado al servicio de los grupos.
La argumentación como anteriormente algún otro grupo, en la intervención del
compañero de Convergència decía, el informe de la Intervención General yo creo
que ya justifica el voto en contra, no hace falta mucha más argumentación. No
obstante, nosotros queremos dejar o puntualizar algunos apartados más, porque
claro, cada año aprovechamos este momento de la cuenta general para analizar los
gastos, para analizar la gestión que se lleva a cabo, su nivel de transparencia,
grado de cumplimiento del presupuesto inicialmente aprobado, etc. No podemos
estar satisfechos con estos dos últimos, porque la gestión llevada y el grado de
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cumplimiento del presupuesto, pues como ha dicho mi compañero y como luego
expondré, pues es bastante deficiente, por qué.
Primero no estamos satisfechos con la gestión de multas, por ejemplo, y sobre todo
con la gestión del cobro de las multas, entramos en que tenemos un 58% de multas
de circulación pendientes de cobro, un 91 de multas de actividades regladas y un
90 de civismo, bueno, no todo es negativo, porque hemos mejorado un 4% respecto
al año anterior. Pero esto lo que realmente está generando es una carga para el
ayuntamiento en la gestión de cobro, dando por descontado la voluntad política de
cobrar dichas multas, creo que hay que intervenir de otra manera, puesto que está
visto que un 91% de multas sin cobrar, pues no es un modelo eficiente.
Igualmente nos extrañan las pocas ayudas otorgadas al IBI, dada la…o suponemos
que dada la morosidad que tiene el IBI, entendemos que esa parte de morosidad
sobretodo es por imposibilidad de atender al pago, y en este caso las ayudas han
sido demasiado escasas para la realidad que estamos sufriendo. Por ello, nosotros
hemos presentado una moción para intentar aliviar también la carga del IBI para
ciertos sectores y familias que se puedan ver más perjudicados.
Entendemos también que las ayudas en la partida de cooperación internacional,
puede estar bien la partida de ayuda humanitaria, pero estamos en contra del resto
de partidas, puesto que se deberían destinar a ayudas sociales dentro de la ciudad
o a la bajada de impuestos, corresponde más a la Generalitat y sobre todo al
Estado esa responsabilidad.
Estamos también no satisfechos con la gestión de subvenciones, porque sin ánimo
de señalar a ciertas entidades, con ciertas subvenciones de dinero público se está
pagando sueldos de dirigentes y equipos administrativos. Nos preguntamos
también la utilidad de dichas subvenciones y la dedicación exclusiva en muchos
casos de sus presidentes y equipo directivo, porque subvencionar acciones o
actuaciones o proyectos concretos lo entendemos, pero no entendemos que se
subvencionen única y exclusivamente los cargos.
En cuanto a otros criterios hay muchos aspectos en la gestión, el teatro juventud
por poner un ejemplo, el coste que significa la gestión administrativa que impone, el
modelo, pues es poco eficiente, la taquilla no cubre nunca en la mayoría de los
casos, el coste de las obras, sin contar el coste de mantenimiento. Estamos a favor
de la cultura y la difusión de todas las actividades culturales, pero estamos en
contra de criterios de ineficiencia, porque resulta un agravio comparativo que fiestas
más populares como son las Fiestas de Primavera, y más masivas, esas sí tengan
un cargo y un coste para los ciudadanos, creo que se debería compensar parte de
estos costes con las Fiestas de Primavera.
Tampoco podemos valorar positivamente el modelo de gestión que hasta ahora ha
mantenido La Farga, bueno, rectifico, yo creo que no tiene modelo de gestión, más
que aparcar, nunca mejor dicho, ciertos servicios municipales, porque la gestión
deficitaria del servicio de grúa, que creo que merecería un debate aparte, pero
sobre todo la propia gestión de La Farga, de los espacios de La Farga, los montajes
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de ferias, esa gestión, aparte de ineficiente, resulta cara y no aporta nada, porque
no aporta nada, a la economía de la ciudad, no es un motor económico que debería
ser el objetivo de La Farga, choca que la mayor facturación sea el montaje del Día
de Andalucía. Horarios, precios, falta de promoción, ausencia de dinamismo en la
gestión, todo esto forma parte del modelo de gestión que hemos padecido
últimamente.
También tenemos la Fundación Arranz Bravo, que también es otro modelo de
gestión deficitaria, su mayor parte de fondos provienen de este ayuntamiento, pero
al parecer la contabilidad, según los informe de auditoría, pues tampoco se ajusta a
lo que debería ser una gestión ejemplar, está sin justificar el cambio de criterio en
las amortizaciones, está sin justificar también, a criterio de los auditores, el valor del
patrimonio o qué criterios de valoración se han utilizado para el valor que figura en
los balances del patrimonio, o la existencia de 66.000 euros en existencia de
catálogos, que no sabemos si tienen utilidad o no tienen utilidad o simplemente son
para cubrir el balance y no tener pérdidas.
Por ello y unido a esto, que es una pequeña parte en el modelo de gestión,
imaginémonos lo que se está haciendo con el presupuesto, el presupuesto de
todos, el presupuesto del ayuntamiento. En este presupuesto encontramos un
abuso, excesivo abuso, en los contratos menores, excesivo abuso y una previsión
exacta en profesionales que hemos detectado, sin contar ahora obviamente
nombres, sin dar nombres, en facturas de profesionales y autónomos hemos
detectado un cuadre ejemplar en las previsiones, dando un equilibrio perfecto con lo
que se ha demandado y en cambio las previsiones en ingresos de recaudación
tienen un desvío de un 104%, cuando a profesionales que les dotan una partida
presupuestaria para catálogos, para diseños de pequeña cartelería, impresos, etc,
cuadran al euro o al céntimo las previsiones de todo el año.
El excesivo abuso también como ha dicho el compañero, de las modificaciones de
crédito, la propia intervención reconoce en su informe que existe una cierta rutina y
una práctica que no ayuda a la eficacia de la gestión. Igualmente, un total de un
24% de aplicaciones presupuestarias también han sido sobre vinculación jurídica de
créditos, que esto no es obviamente ilegal, pero por este medio no se tramitan, se
elude tramitar por modificación de crédito y ni tan siquiera pasa por el Pleno.
Por tanto, los presupuestos aprobados en este Pleno me parecen papel mojado y
es por ello por lo que tampoco aprobamos sus cuentas.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sí, nosaltres votarem a favor del punt 1, assabentats del 2, 3, 4 i 5, a favor del 6, en
el punt 7 nosaltres votem en contra, perquè no hi ha explicacions, és un document
que no explica, falta informació, no hi ha criteris, no hi ha funcions en el que és la
massa salarial, i nosaltres, evidentment, sense aquesta informació no podrem votar
i ens posicionem en contra.
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En el punt 8 a favor, en el punt 9 ens donem per assabentats, també del 10 i de
l’11, en el punt 12 també ens donem per assabentats, encara que nosaltres ens
reafirmem en la nostra proposta, expressada en el primer Ple d’aquesta legislatura,
de reducció d’assessors de govern i dels seus salaris.
En el punt 13 en contra també, a més a més, nosaltres vam rebre una circular de
Comissions Obreres la qual indicava un “timing”, un full de ruta, en la contractació
d’aquesta persona i, a més a més, en un tema que ens preocupa i és que la
regidora s’havia entrevistat abans, en aquest procés, amb set persones diferents,
no sabem si això és un criteri massa correcte, evidentment creiem que no és el
procediment adequat per contractar una persona, un assessor d’aquest ajuntament.
Després, en el punt 14, nosaltres també ens posicionarem en contra, és un
document que té varis expedients i ens “rechinan” moltes coses, perquè per
exemple, aquí parla de contractacions externes d’enginyers, tècnics superiors,
enginyer industrial, arquitectes tècnics, delineants, per fer un estudi de patologies, i
no entenem per què s’estan fent aquestes contractacions quan a la casa
segurament tenim tots aquests professionals que ho podrien fer molt bé,
considerem que els professionals de la casa ja ho són prou, no entenem per què
s’han de fer contractacions externes a sobre. També hi ha una partida de 350.000
euros d’emmagatzematge de dades d’informació, sense cap més informació que
això, també considerem que manca una explicació més adequada. I dintre
d’aquests expedients sí que estaríem a favor del 137, és l’única cosa que hem
pogut salvar d’aquest document.
En el punt 15 també ens trobem, ens posicionarem en contra, perquè també és una
aportació extra a Fomento en la contracta de neteja, de 280.000 euros, no entenem
que si ja hi ha un pressupost anual perquè s’ha d’incrementar i, a més a més, amb
la situació que estem vivint aquí a la ciutat, i és que la ciutat està bruta, la gent
s’està queixant contínuament de la manca de neteja, s’hauria de fer una reflexió
respecte d’aquesta contracta i fer realment que facin la seva feina i no entenem
perquè s’està contínuament fent aportacions a sobre.
I després, en el punt 16 ens donem per assabentats i també en el punt 17,
abstenció, perdó.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, en el punto número 1 estaremos de acuerdo, en el punto número 2 nos damos
por enterados, pero haremos unas consideraciones, que las hará Rai cuando yo
acabe la exposición. En el 3 también nos damos por enterados, pero también
tenemos unas consideraciones que hacer, en el cuarto nos damos por enterados,
en el 5 también nos damos por enterados, en el 6…, creo que tiene que salir Rai,
por haber participado.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, en todo caso, se ausenta en este punto y tomamos nota en el Acta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
De acuerdo, nos damos por enterados en el 6.

SRA. ALCALDESSA
No, el punto 6 se tiene que votar.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Perdón, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.

SRA. ALCALDESSA
En el punto 6 constará el voto favorable de tres miembros del grupo, a excepción
del Sr. Ruiz.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Efectivamente, en el 7 estamos de acuerdo, en el 8 también estamos de acuerdo,
en el 9 enterados, en el 10 enterados, en el 11 también estamos enterados, en el
12 enterados, y en el 13 estamos parcialmente de acuerdo, si bien estamos de
acuerdo en cuanto al régimen retributivo del personal, pero tenemos que hacer
unas observaciones, que como especialista de estos temas, las consideraciones las
hará luego Rai. En el 14 nos abstendremos, en el 15 también haremos abstención,
en el 16 enterados, en el 17 abstención. Y ahora intervendrá Rai en el 13, hay tres
consideraciones que hay que hacer en el punto número 2 y en el punto número 3, y
luego después en el 13.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Bueno, en relación con el punto número 2 del Orden del Día, a finales del mes de
agosto nos enteramos de que once alcaldes de la provincia de Barcelona se
dedicarían de forma exclusiva, desarrollarían sus funciones, las funciones que
tengan atribuidas, en la Diputación de Barcelona, entre esos alcaldes figura nuestra
Alcaldesa, Sra. Núria Marín. Sólo habría que acudir al diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española, para centrar el concepto de dedicación
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exclusiva, es aquella dedicación que por compromiso o contrato, ocupa todo el
tiempo disponible con exclusión de cualquier otro trabajo.
Pero para centrar más la cuestión, usted ha sido elegida directamente por los
ciudadanos de l’Hospitalet, para representarlos en el Ayuntamiento. La mayoría de
los concejales de este Pleno la han elegido como Alcaldesa de la ciudad, no he de
recordarle que el Alcalde de un municipio es su máximo representante, la persona
que tiene atribuidas las competencias ejecutivas más importantes, no se me ocurre
la posibilidad de un representante político elegido alcalde o alcaldesa en una ciudad
como la nuestra, que se dedique de forma marginal a las funciones que tiene
atribuidas y por las que representa a los ciudadanos. Y he dicho de forma marginal,
porque nuestra jurisprudencia, puedo hacer referencia a diferentes sentencias si
hace falta, es inequívoca a este respecto. El cargo electo que se dedica de forma
exclusiva a las funciones que tiene atribuidas, sólo puede dedicarse marginalmente
a cualquier otra.
Entonces, me gustaría que se nos permitiera una doble pregunta y una pequeña,
pequeñísima advertencia, la doble pregunta es ¿en qué consiste la dedicación
exclusiva en la Diputación? La segunda pregunta es ¿se dedica usted de forma
marginal a las responsabilidades derivadas del cargo de Alcaldesa, es decir, dedica
usted al ayuntamiento su tiempo libre? Y la advertencia es, espero que la respuesta
no sea que así ahorra un salario al ayuntamiento, porque entonces nos veremos
obligados a recordarle que está usted pisando un terreno muy delicado ¿quiere
decirnos que está percibiendo un salario de 89.144,58 euros brutos anuales de la
Diputación en dedicación exclusiva, pero que dicha dedicación exclusiva es falsa y
que se dedica de pleno al ayuntamiento, cobrando de la Diputación? Es decir ¿es
usted consciente de que podría estar engañando a alguien?
Como compartimos, y lo digo sinceramente, que su decisión de dedicarse en
exclusiva a la Diputación de Barcelona, no se debe a que percibe 15.600 euros
anuales más que en el ayuntamiento, desde nuestro grupo municipal le rogamos,
en primera instancia, que renuncie a la dedicación exclusiva de la Diputación y
vuelva a asumir las obligaciones de su cargo en este ayuntamiento en régimen de
dedicación exclusiva, que es para lo que la han elegido los ciudadanos de
l’Hospitalet. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
En el punto número 3 haré unas consideraciones que van en la misma dirección
respecto al portavoz del grupo municipal de Esquerra Republicana. Nosotros le
pedimos que reconsidere su decisión de dedicarse en exclusiva a las labores de la
Diputación de Barcelona, manteniendo su condición de portavoz del grupo
municipal de aquí, ello por dos razones fundamentalmente.
La primera, que es difícil de entender por los ciudadanos de Hospitalet que le han
votado, que el tiempo que usted va a dedicar a defender sus intereses en el
ayuntamiento de esta ciudad, sea absolutamente marginal, no lo entenderán. La
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exclusividad en la Diputación significa la marginalidad en el ayuntamiento de
Hospitalet y, por lo tanto, la dejación de las funciones para las que le han elegido
los ciudadanos. Otra interpretación significaría dejar sin contenido la importancia de
la figura del portavoz del grupo municipal, principal interlocutor del grupo municipal
con la institución y con el resto de grupos municipales.
En segundo lugar, su decisión de dedicarse en exclusiva al desempeño de las
funciones que tenga atribuidas en la Diputación, podría interpretarse por la
ciudadanía como una maniobra para percibir unos emolumentos mayores a los que
percibe en la actualidad como portavoz de su grupo. No pongo en duda que esto no
sea así, pero es que la percepción del ciudadano es muy importante y usted va a
recibir por su dedicación a la Diputación 79.369 euros brutos anuales, 13.800 euros
más de los que cobraría usted como portavoz aquí en este ayuntamiento.
Por lo que rogaría, en bien sobretodo de la imagen que creemos que debemos dar
y por aquello de lo que estamos hablando de que hay que cambiar, de que hay que
entender lo que quiere la ciudadanía y creo que la ciudadanía a usted tampoco le
ha votado para que se vaya ahí, aunque es legal y perfectamente entendible y
legítimo, consideramos que no es ético, usted debe dar lo máximo aquí, que es
donde los ciudadanos han querido que usted esté. Eso no quiere decir que no
pueda colaborar con otras entidades, está en su perfecto derecho, pero de forma
marginal, no que se quede como marginal su actuación aquí y sea de dedicación
exclusiva en otros sitios.
Y ya le digo que entendemos y no queremos creer que sea por esa diferencia en
cuanto a lo que es de retribución, por lo que le rogaría reconsidere su decisión y
renuncie a la dedicación exclusiva en la Diputación, se incorpore en exclusividad
aquí, que es donde debe estar, a sus funciones como portavoz del grupo municipal
en este ayuntamiento.
Y quedaba por aquí pendiente también unas consideraciones en el punto número
13.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con el punto 13, sólo voy a referirme al proceso selectivo para cubrir el
puesto de directora de servicios del área de Seguridad, Convivencia y Civismo, y
respecto a ello queremos mostrar nuestra sorpresa y estupor en relación a dos
puntos. Primero la forma en que se ha convocado y segundo el permanente
desprecio al funcionariado de esta corporación.
En relación a la forma en que se ha convocado y se ha articulado el proceso
selectivo precisar lo siguiente: se supone que la figura de director/directora de
servicios, categoría A1, complemento de destino 30, que les recuerdo que es el
máximo nivel administrativo, por la responsabilidad que se asume en el marco
organizativo de cada área, debía exigir que la oferta llegara al máximo de personas
para que el ayuntamiento tuviera la oportunidad de elegir a aquel entre los mejores
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que se hayan presentado, y si viene de fuera del ayuntamiento debería aportar un
valor añadido al capital humano existente en la plantilla de este ayuntamiento.
Esto que acabo de decir, llevaría a cabo el cumplimiento de la exigencia establecida
en el Estatuto básico del empleado público, es decir, que todo proceso ha de
garantizar la publicidad y la concurrencia, es evidente que se ha optado por la
opacidad y la no concurrencia. Esta afirmación no es gratuita, se aprueba la
convocatoria y las bases el día 30 de julio de 2015, se publica en el BOP el día 3 de
agosto, en el tablón de anuncios el 6 de agosto, se presenta una única aspirante, se
reúne la comisión de valoración el 24 de agosto, eleva la propuesta de
nombramiento, y la Junta de Gobierno Local, en fecha de 1 de septiembre de 2015,
nombra a la única aspirante directora de servicios. La verdad es que hay que
felicitarlos, han hecho algo muy rápido, pero es para colocar a alguien que les
interesa.
Y ahora por qué, esta pregunta va dirigida a la regidora, teniente de alcalde del área
de Seguridad, Convivencia y Civismo ¿estaba la aspirante que ganó la plaza, entre
las siete personas a las que usted entrevistó para cubrir el puesto de trabajo, antes
de que se convocará oficialmente, antes de que se elaboraran las bases, antes de
que se reuniera el tribunal de selección? Porque mire usted, en fecha 15 de julio,
algunas personas cercanas, ya sabían quien iba a venir de directora de servicios al
área de Seguridad, Convivencia y Civismo, con nombre y apellidos. Simplemente
no daban crédito.
Segundo, en relación al permanente desprecio al funcionariado de esta
corporación, aclarar que, como alguno de ustedes saben, llevo trabajando como
asesor jurídico de este ayuntamiento 18 años, todos ellos en el área de Seguridad,
con diferentes denominaciones en el transcurso de estos años, conozco bastante
bien a los funcionarios que trabajan en esa área, y ustedes han despreciado, como
en muchas otras ocasiones, la preparación de los funcionarios que ya forman parte
de la plantilla de este ayuntamiento.
Y voy a poner un solo ejemplo, supongo que como máxima responsable sabrá que
en su área hay un jefe de servicio, categoría A1, es un ejemplo, complemento de
destino 28, que ha sido jefe de la guardia urbana, que es doctor en sociología, que
es licenciado en psicología, profesor de la Escuela de prevención y seguridad de la
Universidad Autónoma de Barcelona, profesor de la UB, y de la Escuela de Policía
de Cataluña. No es por menospreciar la capacidad de la recientemente elegida
directora de servicios, pero ¿no le parece raro que no se haya tenido en cuenta a
esta persona que le he descrito, para ocupar un puesto de dirección? Porque lo que
le aseguro es una cosa y es que no está entre las siete personas que usted
entrevistó, y es funcionario de este ayuntamiento.
Pero es que hay más datos llamativos, ustedes saben o deberían saber, que la
persona seleccionada era jefa de la policía local del Prat de Llobregat, con la
categoría de intendente, el actual jefe de la guardia urbana de nuestro municipio,
que dependerá organizativamente de la directora de servicios, es intendente mayor,
un grado por encima en el escalafón profesional, con la misma formación y mayor
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responsabilidad profesional que la actual directora de servicios, el Prat es un
municipio de 63.000 habitantes y Hospitalet de 260.000. Les aseguro que podría
sacar a colación algún funcionario más de este ayuntamiento con altísimas
cualidades profesionales, que podrían ocupar, sin ninguna, duda el puesto de
director de servicios.
La pregunta es ¿qué política de recursos humanos ha llevado a este despropósito?
Yo se lo diré, su inexistencia, carecen ustedes de la más mínima planificación
organizativa de los recursos humanos existentes en nuestro ayuntamiento, actúan
como si este ayuntamiento fuera patrimonio privado y particular, olvidando que es
de todos los ciudadanos y que sus decisiones repercuten directa o indirectamente
en ellos. Y se lo digo con todo el dolor que me produce esta constatación, pero este
hecho no va a impedir que denunciemos todas las arbitrariedades que se cometan,
la ciudadanía está exigiendo otra manera de hacer las cosas, si ustedes no son
capaces de entender y asumir esta exigencia de cambio social, les aseguro que su
etapa de gobierno tiene fecha de caducidad. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Han acabat?

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Estamos a favor, aquí es que hay un pequeño…, creo que está confundido el punto
del orden del día, estamos a favor de que se apruebe lo de la retribución, pero era
una aclaración respecto al nombramiento nada más.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Per intentar aclarir una miqueta els termes del punt 13 que s’ha posat en qüestió en
aquest Ple. En primer lloc, em sorprèn que a la comissió informativa, que vam
celebrar fa una setmana, ningú de vostès em preguntés, no em dirigeixo tant a
vostè Sr. Rai, com al Sr. Christian, que ningú em preguntés el motiu de per què
crear aquesta figura, i em sorprèn, perquè els hagués pogut explicar.
Anem a veure, aquest ajuntament, vostès saben que l’àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, és una àrea que requereix en el personal adscrit un plus,
perquè estem directament treballant en l’espai públic i, per tant, se’ns exigeix un
plus com a personal, com a funcionari, com a treballadors d’aquesta àrea. La
necessitat d’incorporar una direcció de serveis en part és, evidentment, perquè hi
ha un personal que hi havia aquí en aquest moment, que en aquell cas sí que era
un assessor, en aquest cas estem parlant d’una funcionaria pública i això, Sr.
Christian, jo li vull aclarir una miqueta, una cosa és ser funcionari públic i una altra
cosa és ser assessor, en qualsevol cas és personal, és treballador públic.
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Però en aquest cas el que li vull dir és que aquest lloc de treball, igual que hi ha una
direcció de serveis d’Hisenda i Recursos Generals o una direcció de serveis
d’Urbanisme, es considera oportú crear una direcció de serveis que tingui a sota
d’ells protecció civil, sancions, la guàrdia urbana, evidentment, i mobilitat, per què,
perquè és una àrea gran, que afecta directament a la ciutadania i vaig creure com a
ponent la necessitat de fer-ho i de fer-ho d’una forma relativament ràpida per una
qüestió, i aquí sí que li dic al Sr. Rai, vostè sap que el coordinador que hi havia a
l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es jubilava al mes d’agost i, per tant,
vostè sap perfectament i si no m’ho hagués preguntat que jo li hagués explicat.
En qualsevol cas, per tant, no estem parlant d’un assessor, no estem incrementant
retribucions, no estem incrementant una despesa a aquest ajuntament, primer
perquè hi havia dos llocs de treball que deixaven de ser directius a la meva àrea. A
la meva àrea no hi ha cap assessor, que quedi clar, a mi em sembla que això
m’agradaria que quedés clar, perquè algú ha dit assessor i no és cert. I en
qualsevol cas els hi diré que aquest lloc de treball és de lliure designació, que no vol
dir que hi hagi una arbitrarietat, en cap cas.
Per altra banda, els hi diré que podria haver-se fet una comissió de serveis, i els
que coneixen la funció pública això vol dir que un funcionari es pot traslladar a una
altra administració sense cap problema i es va decidir convocar el lloc de treball,
lloc al que hi tenia accés qualsevol funcionari empleat públic que tingués les
característiques d’aquest lloc de treball. Jo puc entendre la sorpresa que a dia 1 de
setembre, doncs hi hagués una persona nova ocupant un lloc de direcció de
serveis, insisteixo, direcció de serveis que hi ha a Hisenda i Recursos Generals i
que hi ha també a Urbanisme, vull dir que, no pot sorprendre aquesta figura. I, a
més a més, insisteixo, és que es produïen jubilacions de persones que portaven
l’àrea, per tant, en cap cas ni hem incrementat un lloc de treball, ni s’està
incrementant molt menys amb un assessor.
En qualsevol cas, tenen l’expedient, han vist les bases, es va produir un procés de
selecció al que s’hi podria haver presentat qualsevol funcionari, ja fos d’aquesta
administració, com de qualsevol altre i, per tant, si tenen cap dubte més, doncs
m’ofereixo a explicar-los-hi, no tinc cap problema. El que sí insisteixo, en cap cas
s’ha incrementat la despesa i estem parlant de la coherència de la pròpia
organització municipal que té diferents directors de serveis en d’altres àrees.
Gràcies.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte al punt número 7, remarcar que és personal laboral, que en cap moment
és ni personal eventual, ni personal directiu, és personal laboral de l’ajuntament i de
La Farga, que és el document que se’ns demana a nivell de l’Estat, per tant, s’ha fet
un procediment i jo també estic a disposició per si es demana més informació,
doncs poder aportar-la, evidentment, però no se’ns ha demanat cap documentació,
hem posat a disposició el que tenim, però si es vol més informació, doncs es pot
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treballar, però no fa falta arribar al Ple per demanar la informació, sinó que també
per això estan els regidors de l’ajuntament.
I després també comentar que no és que hi hagi opacitat, els expedients estan a
disposició a la seu electrònica de la web de l’ajuntament, per tant, si falta més
informació, doncs també es pot demanar i els tràmits són bastant clars i crec que no
hi ha cap problema en aquest sentit.
I respecte al punt 17, doncs bé, jo crec que aquí el que hauríem de destacar és que
són uns comptes públics sanejats, que complim amb els ratis de solvència, de
liquiditat, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que és el que se’ns
demana que han de complir els pressupostos d’aquest ajuntament i és l’objecte
d’aquests informes, no és un altre, no és decidir políticament o no si estan bé o
malament, és un altre espai, aquí el que es regula és que estiguin bé i complim la
Llei, jo crec que amb això s’ha complert.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Si me permiten, intentaré no dar respuesta a todo seguramente, porque no tendré
tiempo suficiente, pero sí como se han hecho algunas afirmaciones respecto de
varios dictámenes, algunas aclaraciones.
Hi ha alguna cosa que s’ha dit que com a mínim és inexacta, per no dir que és
mentida, com que no hi ha dret d’accés a la informació municipal i als expedients,
els expedients són transparents, hi ha un dret d’accés regulat, regulat, una altra
cosa és que algú vulgui accedir com si això fos el “campo de bramante”, i no ho és,
això és una administració pública, s’ha de complir la norma, hi ha absolutament
garantit el dret d’accés de tots els ciutadans a tots els expedients públics d’aquesta
casa, com no podria ser d’una altra manera.
Respecte de la confusió del personal funcionari o del personal laboral, en una
empresa municipal no pot haver-hi ni un funcionari, això qualsevol que conegui una
mica l’administració pública sabrà que una cosa és l’administració pública i una altra
cosa és una empresa, a les empreses no hi ha funcionaris. El personal laboral és
una mena de contracte, un estil de contracte, que és el mateix que té qualsevol
treballador d’aquest país, a qualsevol empresa que no sigui una administració
pública i tingui una relació funcionarial. I el que fem aquí és donar compliment a una
norma legal, que és donar compte dels salaris i despeses que el personal laboral té
a l’ajuntament, ni aprovem salaris, ni incrementem salaris, ni modifiquem salaris, no,
senzillament diem, escolti, aquest és el personal laboral que hi ha en aquest
ajuntament, aquest és el personal que hi ha a les empreses municipals i aquests
són els seus salaris i els costos de seguretat social que porten associats.
Respecte d’altres qüestions que s’han plantejat, mirin, perquè quedi clar en el
públic, perquè sembla que aquí fem coses molt estranyes. El personal directiu està
regulat a l’Estatut Bàsic de l’empleat públic i es diu que per aquest personal directiu
hi ha un mètode de selecció que està qualificat de lliure designació, és a dir, les
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persones han de complir una sèrie de requisits i entre aquests requisits, quan es
compleixen, l’òrgan de govern, l’òrgan de selecció, tria a qui considera, sempre que
compleixi aquests requisits, que quedi ben clar que la persona que ha vingut a
ocupar la plaça directiva, en aquest cas, en aquesta casa, compleix amb tots els
requisits, s’ha fet amb un mètode de selecció, tal i com marca la Llei i, en virtut
d’aquest procediment, s’ha triat a la professional que s’ha considerat millor. Deien,
és que la tinent d’Alcalde prèviament havia fet entrevistes, evidentment s’ha de
definir el perfil professional, s’ha entrevistat amb diferents professionals prèviament
al procés de selecció, per definir quin era aquest perfil i una vegada definit aquest
perfil, es fa l’oferta pública a la qual es poden presentar totes les persones que
compleixen els requisits i, a partir d’aquí, es fa la selecció.
Respecte d’altres qüestions que s’han plantejat en el tema del compte general,
suposo que hi ha algunes, i el Sr. Hermosín deia, som nous, “somos nuevos, alguna
cosa hemos tenido que ir viendo”. ¿Morosidad en el IBI? Mire, le acepto lo que me
decía de las sanciones y de las multas, pero que hay morosidad en el IBI en esta
ciudad, está por encima del 98% la tasa de pago en voluntaria, con lo cual
morosidad poca.
Luego hacía relación a las ayudas y luego ha hecho algunas consideraciones que
hay sí que creo que es donde están las diferencias, usted decía, no estoy de
acuerdo en que haya gastos en cooperación internacional, luego veremos una
moción de apoyo a los refugiados y al acogimiento de refugiados, que, entre otras
cosas, hemos de traer aquí por políticas como las que ustedes impulsan, que son
las de no cooperación internacional, que el gobierno central, en los últimos años, se
ha encargado de dilapidar y que producto de la política de este gobierno central y
de otros, tenemos los líos que tenemos, hay los problemas que hay, hay las guerras
que hay, porque de aquellos barros, estos lodos, y si no recuerden cuando lo de las
armas químicas, que desde lo de las armas químicas ha ido derivando toda la zona
en lo que está derivando para acabar hoy con el tránsito de miles y miles de
refugiados por la sucesión de guerras.
Y luego decía, el teatro Juventud es un teatro deficitario, es ineficiente, no, no, es
público, porque un teatro público lo que tiene, entre otras misiones, es ofrecer
cultura al conjunto de población que de otra manera tendría dificultad para acceder
a ella. Y eso tiene costes, sí, es como si usted me dijera que es que las bibliotecas
no ganan dinero, efectivamente, ninguna gana dinero, pero es voluntad de este
gobierno municipal, partiendo de su ideología, partiendo de sus principios, que la
población en su conjunto tenga acceso a la cultura y, en este caso, a la lectura.
Y para acabar, respecto de lo que planteaba el Sr. Ruiz…

SRA. ALCALDESSA
Tendrá otro turno Sr. Fran Belver.
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A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Simplement per remarcar-ho, claríssim, jo crec que ha quedat claríssim, jo
simplement preguntava, intento preguntar sempre, intentem preguntar sempre, des
de les nostres intervencions, crec que la pregunta anava relacionada si s’utilitzava
el terme treballador municipal o treballador..., això, personal municipal o personal
laboral s’utilitzava indistintament per alguna qüestió, entenc perfectament quina és
la diferència, entenem perfectament quina és la diferència entre personal laboral i
personal funcionarial, alguns hem sigut personal laboral, mai serem personal
funcionarial i mai serem personal de lliure designació, entenem que hi ha càrrecs
als quals s’accedeix per lliure designació, però expliquem què vol dir càrrec de lliure
designació, simplement que la gent sàpiga què vol dir accedir a un lloc de treball
per lliure designació, vol dir que t’apunten i et diuen tu entraràs en aquell lloc de
designació, per lliure designació. Vol dir que ho pots guarnir, li pots posar al voltant
molta floreta, però acaba essent una lliure designació, no? I ho podem guarnir com
vulguem.
I després tenim el tema de les dates, les podem tornar a repetir, les ha repetit
també el Rai, jo crec que són flagrants les dates, el 30 de juliol, el 3 d’agost, 6
d’agost, 24 d’agost. Bé, l’àrea no podia funcionar fins al mes de setembre? ¿Era
absolutament imprescindible que s’aprovés, que s’engegués tota la maquinaria de
la convocatòria a finals de juliol, el dia 30, i que hagués de funcionar durant el mes
d’agost o es podia esperar? ¿l’àrea depenia absolutament d’aquesta nova
contractació? Pregunto, des del desconeixement, preguntem des de l’absolut
desconeixement.
Per altra banda, quan a molts dels membres del govern se’ls hi omple la boca de
transparència i que compleixen la Llei, la Llei la compleixen, això està claríssim que
la Llei la compleixen, a mi m’agradaria preguntar també un altre cop i ho tornarem a
preguntar els plens que calgui, quants expedients explicatius de cadascun dels
punts de l’Ordre del Dia, que són aquests números que hi ha al cantó de l’Ordre del
Dia, són públic, públics abans de fer el Ple, que vol dir que la gent que està aquí
asseguda els pot mirar abans de venir al Ple, quanta gent de la que hi ha aquí
asseguda pot tenir accés, aquesta és la pregunta, pot tenir accés a aquests
documents que són on es basen els punts que discutirem, perquè si a partir dels
enunciats que llegeix la Sra. Secretària, la gent que està aquí asseguda s’ha
d’”enterar” del que discutirem o ens hem de refiar que els pocs que estem aquí i
que hem pogut mirar alguns o tots els expedients, us fem entendre què del que es
discuteix en cadascun dels punts, torno a repetir, quina informació en relació al Ple,
a aquests expedients que he assenyalat, poden consultar tots els assistents
lliurement que estan aquí asseguts, no ni els electes, ni els membres dels grups
municipals, sinó la gent que està aquí asseguda i que ve a mirar el Ple, simplement,
i és una pregunta, pregunto, quants d’aquests expedients i qui els pot els pot
consultar. I fins aquí.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Respecte al portaveu de Ciutadans, que manifestava el tema de portaveu, continuo
essent portaveu d’aquest grup municipal, tenir la dedicació exclusiva o mig
exclusiva és un tema que depèn exclusivament del portaveu, es pot continuar
essent portaveu i renunciar a la dedicació, això és la primera.
Segona, sobre el treball que fa Esquerra Republicana, miri, només li diré una cosa,
aquest partit polític, aquest grup polític ha presentat tres mocions en aquest Ple,
vostès, segona força d’aquesta ciutat en les últimes eleccions municipals, no han
presentat cap i el que han fet és que s’han afegit a d’altres mocions d’altres partits
polítics.
Tercera, li explicaré el tema de la Diputació..., cent no, cent no, s’han adherit a
d’altres mocions d’altres partits polítics, no han presentat cap. Sobre el tema de la
Diputació de Barcelona, li explicaré el que faig a la Diputació de Barcelona, vostè
sap que la Diputació de Barcelona, els seus òrgans, han de formar bàsicament el
seu plenari de la Diputació, han de ser regidors o regidores, doncs jo sóc un regidor
que forma part, he sigut escollit del grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de
Barcelona.
I les meves tasques a la Diputació de Barcelona, com també hauria de saber, és
tasca de govern, d’assessorament a 311 municipis, i jo porto l’àrea d’Igualtat i
Ciutadania, que porta temes d’igualtat d’home i dona, temes de diversitat, temes de
joventut i temes de participació i transparència, i que també afecta a aquest
municipi, perquè per exemple aquí hi ha convenis en el tema de mediadors, hi ha
un conveni amb la Diputació, també es desenvolupen polítiques a nivell de joventut i
també en d’altres tipus d’aspectes. Aquesta és la meva tasca, és a dir, la que jo faig
a la Diputació de Barcelona, que és compatible amb la meva tasca de portaveu i de
defendre la meva ciutat.
I únicament li diria que abans de fer algunes coses, consultés també, perquè el
portaveu de Ciutadans a la Diputació de Barcelona, que no està al govern, té
dedicació parcial, per tant, és a dir, estem parlant que a la Diputació de Barcelona
els senyors de Ciutadans tenen una dedicació parcial, és a dir, també a nivell de
sou, i no forma part a nivell del govern i cobra també de les comissions.
Perdoni però estic parlant jo, jo li he respectat la paraula, respecti-me-la vostè a mi,
el tema de les retribucions, és a dir, primer, del tema de les retribucions, com ja vam
manifestar en l’anterior aspecte, s’han reduït les aportacions de la Diputació, de les
persones que formen l’equip de govern, i la gent d’Esquerra Republicana estem
sotmesos a una carta financera. I, a més a més, li diré més, part d’aquests diners,
també ho vaig dir en aquest Ple, els destinarem a entitats socials, i la meva dieta
que cobraré en aquest ajuntament per assistir, la dedicaré a entitats socials...
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
¿También cobrarà la dieta de aquí?

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García, le ruego por favor que guarde su turno. Ha finalitzat Sr. Antoni
García? Molt bé, hi ha algun grup més? Sra. Ana González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
A ver, cuando a un grupo municipal se le pide que se posicione, que tome una
determinación, lo que tiene que tener es información exhaustiva al respecto, no se
puede tomar un posicionamiento a ciegas, eso es lo que nos ha pasado con el
dictamen número 7, que no teníamos la información necesaria. Entonces, por lo
tanto, lo que estamos pidiendo justamente es que cuando se pase un expediente,
se pase completo, para que podamos tener encima de la mesa todos los datos,
para poder tomar un posicionamiento adecuado, por supuesto a lo que nosotros
defendemos, y eso es lo que estamos pidiendo. En el número 7, pues es que no
hay criterios, o sea, es una información de números, pero no hay explicaciones y no
hay criterios, es muy difícil tomar un posicionamiento así y, por lo tanto, vamos a
votar en contra. Si no se tiene la información adecuada, se vota en contra y eso es
así, y lo que solicitamos es que toda esa información, que a partir de ahora todos
los expedientes vengan completos y con toda la información necesaria, porque
estamos hablando de que son responsabilidades que tenemos como grupos.
Y luego después, sobre el tema de la designación de la directora de servicios del
área de Seguridad, a ver, aquí pone que se han realizado siete entrevistas, cuando
lo que corresponde, la valoración de eso es a través del tribunal y es el tribunal el
que hace la propuesta a la Junta de Gobierno, y aquí son siete entrevistas que la
regidora ha hecho, o sea, primero cogemos la persona y luego le hacemos el traje a
medida, porque eso es lo que parece y eso es lo que se desprende de toda esta
situación. Además en agosto, cuando no hay nadie, o sea, esa agosticidad, que
parece que todo deprisa y corriendo, como si fuera la emergencia mayor de la
ciudad. A ver, los procedimientos son para respetarlos y, evidentemente, siete
entrevistas para qué, cuando es el tribunal el que tiene que decidir, no corresponde
Sra. Regidora, no corresponde, a usted no le correspondía hacer esas entrevistas.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, yo le decía en mi intervención anterior, que le daba por supuesta la
buena voluntad y que no entendía que usted lo hiciera por motivos económicos,
usted me lo ha aclarado, ahora creo y estoy convencido de que sí, que hay mucho
de eso, porque al final usted ha dicho algo que yo no le he preguntado, porque
daba por hecho que no lo haría, pero me ha dicho que usted va a cobrar también
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las dietas por asistir al Pleno, lo cual quiere decir que usted se va a embolsar cada
año 33.600 euros más, ahora ya dudo mucho de lo que al principio había dicho y
afirmado yo, que usted no creía que lo hiciera por eso.
En cualquier caso, lo reitero otra vez, a usted, con toda la legitimidad que le da la
Ley, que somos los concejales los que tenemos que estar en estas instituciones y
tal, que me parece perfecto, lo que no es correcto es que a usted lo han votado
para que esté aquí y usted se eligió portavoz por su grupo, para representar aquí a
los ciudadanos, con dedicación exclusiva, ahora ya entiendo yo porque parece ser
que no dolía tanto bajarse el 5% del sueldo, porque algo tenía ya en sus
pensamientos, salir pitando a otras instituciones donde les reportaría 36.800 más.
Mire, no podemos seguir engañando a los ciudadanos, hay que ser honestos con
ellos, hay que decirles de una vez por todas lo que ellos quieren que les digamos y
que hagamos, lo que les prometemos en las elecciones. Mire, de alguna manera
usted yo creo que ha defraudado a sus propios votantes, porque seguro que ellos le
votaron para que estuviera aquí con dedicación exclusiva, no para que se marchara
usted a otro sitio, por mucha buena labor que haga, en cualquier caso la labor,
entre comillas, marginal, tendría que ser allí, pero la primera aquí. Y ahora sí que es
verdad que me acaba de defraudar, porque yo entendía que usted lo hacía por
otros intereses, no esos que para mí son espurios, sinceramente.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Vamos a ver, a mí me parece que en ningún momento he puesto en tela de juicio la
necesidad o no de que exista un director de servicios, en ningún momento. En
cualquier caso, le voy a recordar que este director de servicios viene en sustitución
de un coordinador que ni mucho menos tenía ni esa categoría, ni ese complemento
de destino, para empezar, pero bueno.
Y en segundo lugar, a mí me parece que he hecho una relación de datos, una
correlación de datos y nadie ha dicho nada, es decir, nadie me ha contestado.
Efectivamente esta convocatoria se hace siguiendo un criterio de opacidad muy
llamativo, se hace en el mes de agosto, cuando todos sabemos que difícilmente
nadie interesado va a mirar el BOP o el DOGC, el día 1, a partir del día 1 de agosto,
pues se suele estar de vacaciones, no es por nada más.
Y esto lo digo, porque si nosotros queremos darle la importancia que tiene a ese
puesto concreto de director de servicios, que se supone que el ayuntamiento está
interesado en tener el mejor de los candidatos, hombre, que sólo se presente uno,
es llamativo.
Y luego ha habido una cosa que yo he dicho y nadie me ha contradicho, y es que
ese nombre ya se sabía el día 15 de julio, y no soy mago.
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SR. MARTÍN HERMOSIN (PP)
Únicamente aclarar dos cosas, una sobre la morosidad del IBI, yo no digo que
tenga mucha morosidad, sino que tiene morosidad y presumo que gran parte de
ella es porque la gente no puede pagar y por eso pido mayores ayudas.
Seguramente esas ayudas están destinadas al teatro Joventut, bueno pues es una
política, tampoco pido que el teatro Joventut dé beneficio, sino que se racionalice su
gestión y sea más eficiente y, sobretodo, todo es cultura, pues las fiestas de
Primavera también creo que es cultura y deberían ser gratuitas. Simplemente eso.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Agrair-li al regidor de la CUP-Poble Actiu una cosa que ha dit que crec que està bé
que es digui i que la anem repetint, que aquí la Llei sempre es compleix, crec que
això és important, sobretot especialment pel públic que està aquí a la sala, que li
quedi clar que aquí la Llei sempre es compleix, per tant, que ho diem nosaltres
segurament no té mèrit, que ho digui ell segurament que té un valor afegit.
Després en la primera intervenció m’ha quedat una qüestió per plantejar, una
qüestió que ha plantejat el Sr. Ruiz. Mirin, vostès saben, i no ens fem trampes al
solitari, la Diputació és una administració de segon nivell que es diu, es diu de
segon nivell, perquè els seus representants no són elegits directament, sinó que els
diputats de la Diputació són elegits a partir dels electes dels diferents municipis i, a
partir d’aquí, es conforma la Diputació, igual que el Àrea Metropolitana o el Consell
Comarcal, i demés. Per tant, per estar a la Diputació provincial és condició “sine
qua non” ser regidor, regidora, alcalde o alcaldessa, per tant, tots els membres que
estan allà compleixen aquesta condició.
Després podem jugar amb la nomenclatura, la dedicació exclusiva, el que sí, el que
no, i segurament el Sr. Ruiz, que té la formació en dret, diu, escolta, no, si les coses
es diuen d’una determinada manera, ha de ser per alguna cosa, molt bé. A veure, la
diferenciació que es fa és fonamentalment per establir el règim retributiu de les
persones que estan en diferents règims a les administracions. És evident,
l’Alcaldessa de la nostra ciutat, és Alcaldessa de la nostra ciutat 24 hores al dia, set
dies per setmana, 365 dies a l’any, sempre, fins i tot quan no fa d’alcaldessa, ho és
sempre. I, evidentment, el judici de la seva dedicació, del seu treball, del seu encert
o no, és el que fan els ciutadans cada quatre anys, aquest és el valor.
Tota la resta, tota la resta, a veure, podem fer el que considerem i jo puc entendre
que vostès diguin, home, però pensem que és lleig que es digui que la seva
principal dedicació és a la Diputació, vostè mateix abans es contestava i deia,
home, estic segur que això no serà així, evidentment. Per tant, ara vostè ja sé que
em dirà, doncs si aquella és la residual, el que hauria de fer és canviar..., escolti, li
podem donar les voltes que vulguem, però el que ha de quedar clar és que
l’Alcaldessa ho és 24 hores, independentment de la nomenclatura que tingui la
qüestió.
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I per aclarir també una cosa que el Sr. García plantejava en general i també perquè
quedi clar, que quedi clar, la nostra Alcaldessa no cobra dietes ni a la Diputació, ni a
l’Àrea Metropolitana, ni a tots aquells llocs que en funció del seu càrrec ha d’estar,
perquè com Alcaldessa ha d’estar a diferents llocs i en cap d’aquests llocs, ja fa...
dic molts anys, per no dir sempre, no sigui que algú digui que no, que jo sé que una
vegada no sé què, però fa molts anys que no cobra cap dieta d’en lloc, per tant,
això..., no, no, no he dit que hagin dit vostès això, jo senzillament ho aclareixo
perquè quedi clar per tothom.
I finalment un parell de coses, si hi ha morositat en l’IBI, algú que no pot pagar l’IBI
sempre té un ajut, sempre. Dos, vostès parlaven en el tema de la selecció,
d’opacitat i d’arbitrarietat, mirin, insisteixo, aquí el que hi ha és un procés selectiu fet
d’acord a la norma, que és per lliure designació...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, sento...

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
És només contestar-li una cosa que em deia el Sr. Christian.

SRA. ALCALDESSA
No, és que ha es veu que s’ha espatllat el rellotge...

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, però jo crec que s’ha espatllat per tots els portaveus, no només per mi, no?

SRA. ALCALDESSA
Acabi.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sr. Christian, l’accés als expedients, que vostè demanava, qui pot accedir als
expedients, tothom.
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SRA. ALCALDESSA
A veure, en tot cas, a veure, Sr. Christian, perquè això no és un tema de discussió,
és a dir, tenim aquí a la Sra. Secretària de l’ajuntament i pot dir ella si qualsevol
ciutadà té accés o no als expedients, vostè diu que no, el Sr. Belver diu que sí i jo li
pregunto en aquest moment a la Sra. Secretària si és que sí o és que no.

SRA. SECRETÀRIA
El derecho de acceso a los expedientes de la administración se lleva a cabo de
conformidad con el artículo 35 de la Ley 30/1992, que exige solicitud previa para
acceder al expediente.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien ¿está claro? Està clar. Molt bé, per tant, a veure, això no és un debat de
televisió, aquí hi ha un ordre i, per tant, jo demanaria a tothom que respecti quan es
fan les intervencions per part dels diferents membres d’aquest Consistori, que
estiguin callats i que escoltin, perquè així ens entenem millor, perquè si no
escoltem, segurament no ens entendrem. Per tant, el que apunta la Sra. Secretària
és que complint els tràmits legals, qualsevol persona d’aquesta ciutat o no
d’aquesta ciutat, qualsevol persona que tingui interès pot accedir a la informació.
Passaríem ja..., a veure, s’ha finalitzat els “tempus” que hi ha marcats pels grups, jo
diria..., hi ha per al·lusions la possibilitat d’intervenir en aquest bloc, Sra.
Secretària? No, un minuto, sí, entenc que hi havia una al·lusió clara.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Només per clarificar-li al portaveu de Ciutadans, a veure, jo estic cobrant a la
Diputació pel tema de tasca de govern i és dedicació a nivell d’exclusiva. En el tema
de la dieta, si em pertoqués percebre per l’assistència al plenari, ja li he dit, tot
aquest tipus de dieta la destinaré a una entitat social a nivell de la ciutat. I li diré una
altra cosa, abans de vostè donar lliçons, de transparència, de participació, el que
hauria de fer és no deixar arruïnat un equip de futbol, com el centre de l'Hospitalet,
amb un deute de més de 17.000 euros.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Eso es absolutamente incierto, eso es una calumnia que corre por ahí,
promocionada por gente como usted y eso en su momento se va a demostrar, no
se preocupe.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. García, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Aquí lo que queda claro es que usted se lleva 36.600 euros más.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no tiene la palabra, vamos a ver, esto no es la televisión, esto no es un
debate en televisión, aquí hay que cumplir…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No voy a permitir calumnias ¿estamos?

SRA. ALCALDESSA
Sr. Miguel García, no tiene la palabra, como vuelva a incumplir la normativa,
tendremos que coger el Reglamento y ver…, pediría al Sr. García que por favor se
calme y que se tranquilice.
Hemos acabado esta comisión, pasamos a la siguiente.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.- RELATIU A LA DETERMINACIÓ COM A FESTES LOCALS
D’AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2016, ELS DIES 12 DE FEBRER (SANTA
EULÀLIA) I 24 DE SETEMBRE (MARE DE DÉU DE LA MERCÈ).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables 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
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Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso N. i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST l’escrit del director dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de
Barcelona, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
de data 18 de juny de 2015, amb registre general d’entrada en aquest Ajuntament
número 33.167 de 7 de juliol de 2015, pel qual es sol·licita que aquesta Corporació
proposi amb caràcter definitiu les festes locals del municipi per a l’any 2016.
ATÈS que la Conselleria d’Empresa i Ocupació, per Ordre EMO/168/2015, de 25 de
maig, publicada al DOGC núm. 6888, de data 9 de juny de 2015, estableix el
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016, deixant constància
en el seu article 2 que, a més de les que es fan constar en l’article 1, seran fixades
mitjançant una ordre d’aquell Departament dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels respectius ajuntaments.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència, de data 8 de setembre de 2015, per la
qual resol que s’iniciï l’expedient administratiu adient per establir com a festes locals
per a l’any 2016, els dies 12 de febrer (Santa Eulàlia) i 24 de setembre (Mare de
Déu de la Mercè).
VIST l’informe emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament (L’H
36/2015), de 9 de setembre de 2015, que integra l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Establir com a festes locals de l’any 2016 per al terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat els dies 12 de febrer (Santa Eulàlia) i 24 de setembre
(Mare de Déu de la Mercè).
SEGON.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a l’AlcaldiaPresidència, a la Gerència Municipal, a la ponència Coordinació i Planificació
Estratègica, a la ponència d’Hisenda i Serveis Centrals, a la Secretaria del Ple, a la
Intervenció i Tresoreria Generals d’aquest ajuntament; i mitjançant l’intranet
municipal, posar-ho en coneixement de la resta de ponències, regidories, serveis i
treballadors/res d’aquest Ajuntament.
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ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET
NÚM.6368/2015 DE 31 DE JULIOL, PEL QUAL S’ACORDA EL CESSAMENT EN
RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DE L’ALCALDESSA-PRESIDENTA.
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 75.5 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 6368/2015 de 31 de juliol, que literalment diu:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, va fixar el règim
de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació.
Vist que l’esmentat acord va determinar fixar en 18 el nombre de membres electes
que durant aquest mandat, podran exercir el càrrec en règim de dedicació
exclusiva: l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’Alcaldia titulars d’Àrea, Regidors/es de
Govern, Regidors/es Presidents de Districte i els/les Regidors/es Portaveus dels
Grups Polítics Municipals, que no formen part de l’equip de govern, així com els que
podran exercir-lo en règim de dedicació parcial.
Vist que per Decret de l’Alcaldia núm. 5532/2015 de 19 de juny, .es van determinar
nominalment els membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de 19 de juny de
2015.
Vist que en data 29 de juliol de 2015, la Diputació de Barcelona va dictar el Decret
pel qual es fixen els membres electes d’aquella Corporació que han d’exercir el seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva, entre els quals figura l’alcaldessa d’aquest
Ajuntament Sra. Núria Marín Martínez, com a Presidenta del grup PSC-CP, amb
efectes del dia 15 de juliol de 2015.
Vist l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament d’11 de juny de 2015 (L’H
22/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim locals, i l’article 12.3 del Reglament orgànic del
Ple vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Declarar el cessament en règim de dedicació exclusiva de la l’alcaldessa
Sra. NURIA MARÍN MARTÍNEZ, amb efectes del 15 de juliol de 2015.
SEGON.- Ordenar al Servei de Recursos Humans que porti a terme els tràmits
relatius a la baixa en la seguretat social, regularització de les retribucions que
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corresponguin en relació a la data de la baixa i qualsevol altre tràmit que sigui
necessari per a l’execució del present Decret.
TERCER.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc,
de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
QUART.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona, a l’alcaldessa i als/a
les portaveus dels grups polítics municipals de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat.
CINQUÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i al Servei de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns, i fer públic aquest Decret al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la seu electrònica municipal.”

ACORD 3.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET
NÚM.6550/2015 DE 31 D’AGOST, PEL QUAL S’ACORDA EL CESSAMENT EN
RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA DEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTIC
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA.
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 75.5 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 6550/2015 de 31 d’agost, que literalment diu:
“Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, va determinar el
règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, el qual va fixar en
18 el nombre de membres electes que durant aquest mandat, poden exercir el
càrrec en règim de dedicació exclusiva: l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’Alcaldia titulars
d’Àrea, Regidors/es de Govern, Regidors/es Presidents de Districte i els/les
Regidors/es Portaveus dels Grups Polítics Municipals, que no formen part de l’equip
de govern, així com els que podran exercir-lo en règim de dedicació parcial.
Vist que el Decret de l’Alcaldia núm. 5532/2015 de 19 de juny, va concretar
nominalment els membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de 19 de juny de
2015.
Vist que en data 29 de juliol de 2015, la Diputació de Barcelona va dictar el Decret
7472/15 pel qual es fixen els membres electes d’aquella Corporació que han
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d’exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, entre els quals figura el
Diputat Sr. ANTONI GARCÍA ACERO, amb efectes de l’1 de setembre de 2015.
VIST que el Sr. ANTONI GARCÍA ACERO, com a Portaveu del Grup Polític
Municipal d’ERC en aquest Ajuntament, exerceix el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva, segons l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 i el Decret de
l’alcaldia 5532/2015, abans esmentat.
ATÈS el que disposa l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Vist l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament d’11 de juny de 2015 (L’H
22/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim locals, i l’article 12.3 del Reglament orgànic del
Ple vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Declarar el cessament en règim de dedicació exclusiva del Regidor Sr.
ANTONI GARCÍA ACERO amb efectes de l’1 de setembre de 2015.
SEGON.- Ordenar al Servei de Recursos Humans que porti a terme els tràmits
relatius a la baixa en la seguretat social, regularització de les retribucions que
corresponguin en relació a la data de la baixa i qualsevol altre tràmit que sigui
necessari per a l’execució del present Decret.
TERCER.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc,
de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
QUART.- Notificar aquest Decret a la Diputació de Barcelona, al regidor interessat i
als/a les portaveus dels grups polítics municipals de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat.
CINQUÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i al Servei de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns, i fer públic aquest Decret al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la seu electrònica municipal.”

ACORD 4.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS DE JUNTA
DE GOVERN LOCAL DE 28 DE JULIOL DE 2015 I POSTERIOR RECTIFICACIÓ,
EN SESSIÓ DE 1 DE SETEMBRE DE 2015, RELATIUS A LA DESIGNACIÓ DE
REPRESENTANTS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS AL PLENARI DEL
CONSELL EDUCATIU D’AQUESTA CIUTAT.
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L’alcaldessa-presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa 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 de l’acord núm. 0105/622, aprovat per la Junta de Govern
Local, en sessió ordinària de 28 de juliol de 2015, que va ser rectificat per acord
núm. 0105/625 , de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària d’1 de setembre
de 2015, que, una vegada esmenat, literalment diu:
“ATÈS que el 13 de juny de 2015 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la
nova corporació municipal nascuda de les eleccions del 24 de maig de 2015 en el
qual va resultar proclamada Alcaldessa d’aquest Ajuntament l’Ecxma. Sra. Núria
Marín Martínez qui va prendre possessió del seu càrrec, en la mateixa sessió
plenària, junt amb la resta de regidors i regidores que integren la corporació, de
conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 7 d’abril de 1988 va aprovar la
normativa de composició i funcionament del Consell Escolar Municipal de
L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que el reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat va ser
aprovat definitivament el 13 de desembre de 2011 i va ser publicat al BOP de 24 de
gener de 2012, entrant en vigor al dia següent de la seva publicació, de conformitat
amb el que es preveu a la Disposició Final Única.
VIST que l’article 5 del reglament determina que el Consell s’estructurarà en un
òrgan principal, denominat Plenari.
VIST que de conformitat amb l’article 6 del mateix reglament la presidència del
Consell correspon a l’Alcaldia que podrà delegar, de manera permanent o
esporàdica, a favor del Tinent d’Alcaldia de l’àrea que tingui delegades les
competències d’educació.
VIST que el mateix article 6 també preveu la presència al Plenari del Consell de
representants de les àrees amb la delegació de competències d’educació,
participació ciutadana i civisme, esports, joventut, promoció econòmica i ocupació i
benestar social i famílies, així com un membre per cada un dels grups polítics
municipals amb representació al Ple de l’ajuntament, que podran delegar
l’assistència a les sessions, de manera permanent o esporàdica.
ATÈS que l’apartat 7, del capítol I de l’annex del Decret 404/1987 de 22 de
desembre, estableix que els regidors de l’Ajuntament, vocals del consell Escolar
Municipal, seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament respectiu. No obstant això la Llei
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27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la administració
local va introduir l’apartat m) a l’art. 127.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local en atenció al qual correspon a la Junta de Govern
Local, designar als representants municipals en els òrgans col•legiats de govern i
administració dels ens, fundacions o societats, sigui quina sigui, la seva naturalesa,
en els quals l’ajuntament participi.
ATÈS que aquesta modificació en relació a la disposició addicional onzena de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que preveu que les
disposicions contingudes en el Títol X per als municipis de gran població prevaldran
respecte de les altres normes d’igual o inferior rang en el que s’oposin, contradiguin
o resultin incompatibles, determina la competència de la Junta de Govern Local per
a l’adopció d’aquest acord.
VISTOS els escrits dels/de les portaveus dels 8 grups polítics municipals on
designen e/la seu/va respectiu/va representant.
A proposta de l’Alcaldia, en exercici de les facultats que li atorga l’art. 124.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Junta de
Govern Local,
ACORDA:
PRIMER.- Designar les persones en representació dels grups polítics municipals al
Plenari del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat, en atenció a les designes
efectuades pels/per les respectius/ves portaveus:
a)
Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP: Sr. José María García
Mompel.
b)
Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans: Sr. Jesús Amadeo Martín
González.
c)
Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E: Sra. Juliana
Carballeira Pascual.
d)
Per part del Grup Polític Municipal del PP: Sr. Francisco Javier Martín
Hermosín.
e)
Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:Sr. Jorge Garcia i Muñoz.
f)
Per part del Grup Polític Municipal de GL’H: Sra. Cristina Santón Ramiro.
g)
Per part del Grup Polític Municipal de CiU: Sr. Jordi Monrós i Ibañez.
h)
Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu: Sr. Christian
Giménez Márquez.
SEGON.- Designar, de conformitat amb l’article 6 del Reglament, Secretària del
Consell Educatiu de L’Hospitalet a la Sra. Maria José Pérez Triviño.
TERCER.- 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.
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QUART.- Traslladar el present acord a les persones designades, a la Secretaria
Tècnica de la Junta de Govern Local, als/a les Portaveus dels Grups Municipals i
totes les Àrees Municipals per mitjà de la publicació en la Intranet als efectes legals
oportuns.”

ACORD 5.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM.
6804/2015 DE 10 DE SETEMBRE, PEL QUAL ES DESIGNA ALS MEMBRES DEL
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS D’AQUESTA
CIUTAT.
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 75.5 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 6804/2015 de 10 de setembre, que literalment diu:
“ATÈS que el 13 de juny de 2015 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la
nova corporació municipal nascuda de les eleccions del 24 de maig de 2015 en el
qual va resultar proclamada Alcaldessa d’aquest Ajuntament l’Ecxma. Sra. Núria
Marín Martínez qui va prendre possessió del seu càrrec, en la mateixa sessió
plenària, junt amb la resta de regidors i regidores que integren la corporació, de
conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General.
VIST el reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, que va ser aprovat definitivament pel Ple en sessió de 24 de
juliol de 2012 i publicat al BOP de 16 d’agost de 2012, entrant en vigor al dia següent
de la seva publicació, pel qual i de conformitat amb l’article 1, es constitueix el Consell
Municipal de Serveis Socials de L’Hospitalet de Llobregat.
VIST que l’article 4 del reglament estableix els òrgans en els que s’estructura el
Consell: Presidència, Vicepresidència, Plenari, Comissió Permanent, Taules Sectorials
i la Secretaria del Consell.
VIST que l’article 5 determina que la presidència del Consell correspon a l’Alcaldia o a
la persona membre de la Corporació en qui es delegui. I que l’article 6 estableix que la
vicepresidència correspon al Tinent/a d’Alcaldia o al/a la Regidor/a de Govern en
matèria de serveis socials.
VIST que l’article 7 regula la composició del Plenari, com a màxim òrgan col·legiat de
deliberació del Consell en el qual estaran representats tots els agents socials implicats
en l’àmbit dels serveis socials i que entre els vocals hi ha una persona representant de
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cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la corporació municipal i
els/les Tinents/es d’Alcaldia, Regidors/es de Govern, que ostentin la delegació en
matèria d’immigració i nova ciutadania, salut, transport, educació, cultura, esports,
joventut, habitatge, accessibilitat i ocupació, seguretat, així com els/les Regidors/es
Presidents/es de Districte.
VIST que l’article 8 del reglament estableix que les persones en representació dels
grups polítics municipals seran designades pel/per la portaveu, per mitjà d’escrit,
sense que necessàriament hagin de tenir la condició de regidor/a.
VISTOS els escrits dels portaveus dels 8 grups polítics municipals on designen el seu
respectiu representant.
VISTA la provisió de la Secretaria General del Ple, en funcions que proposa delegar
les funcions de Secretaria del Consell en un funcionari lletrat al servei de l’àrea.
Aquesta Alcaldia – Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i els
articles 5 i 6 del Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials
DISPOSO:
PRIMER.- DELEGAR la Presidència del Consell Municipal de Serveis Socials en el
Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Benestar i Drets Socials, Sr. Cristian Alcazar Esteban.
SEGON.- DESIGNAR Vicepresident del Consell Municipal de Serveis Socials al
Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez.
TERCER.- DESIGNAR els/les Tinents d’Alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte següents com a vocals del Plenari del Consell Municipal de
Serveis Socials:
Tinenta d’Alcaldia de l’àrea de seguretat,
convivència i civisme
Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat
Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Promoció Econòmica
i Ocupació
Regidor de Govern d’Educació i Cultura

Sra. Mercè Perea i Conillas
Sr. José Castro Borrallo
Sr. José Maria Garcia Mompel
Sr. Jaume Graells Veguin

QUART.- DESIGNAR les persones en representació dels grups polítics municipals al
Plenari del Consell Municipal de Serveis Socials, en atenció a les designes efectuades
pels/per les respectius/ves portaveus:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP: Sra. M. Angeles
Sariñena Hidalgo.
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:Sr. Jesús Amadeo
Martín González.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E: Sr.
Roberto Cerviño Bauzas.
Per part del Grup Polític Municipal del PP: Sr. Pedro Alonso
Per part del Grup Polític Municipal d’ERC:Sr. Antoni Garcia i Acero
Per part del Grup Polític Municipal de GL’H: Sr. Rafael Jiménez
Ariza
Per part del Grup Polític Municipal de CiU: Sra. Montserrat Morante
i Schiaffino.
Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu: Sr.
Christian Giménez Márquez.

CINQUÈ.- DELEGAR la Secretaria del Consell Municipal, de conformitat amb l’article
11 del reglament, en el funcionari lletrat Sr. Fernando Diaz Gallo.
SISÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’article 44 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 en la seu electrònica de
l’Ajuntament de conformitat amb l’article 38.5 del reglament orgànic de govern i
administració.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- TRASLLADAR aquest Decret a les persones designades, a la Secretaria
General del Ple, als/a les Portaveus dels Grups Municipals, així com a les Àrees
Municipals per mitjà de la publicació en la Intranet als efectes legals oportuns.”

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME

ACORD 6.- RELATIU A LA RATIFICACIÓ, EN EXECUCIÓ DE L’ACORD DE
L’AJUNTAMENT PLE DE DATA 25 DE MARÇ DE 2015, EL DIA 7 DE JULIOL DE
2015 COM A DATA EFECTIVA DE LA SEPARACIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI
DEL SR. A.N.F., SANCIÓ IMPOSADA D’ACORD AMB ALLÒ ESTABLERT A
L’ARTICLE 52.2.A) DE LA LLEI 16/1991, DE 10 DE JULIOL.
Abans de la votació d’aquest punt, per part del Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez es
manifesta que per motius d’interès personal en l’assumpte, s’absté d’intervenir i
votar, amb la qual cosa s’absentarà de la Sala de Sessions durant aquest punt, per
si es donés alguna de les causes d’abstenció previstes en l’article 28 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots favorables 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 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 N. i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 24 de març de 2015, va adoptar els
següents acords:
“ PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades a la proposta de resolució i
RATIFICAR en tots els seus termes l'Acte de Proposta de Resolució de l'Instructor
de l'expedient disciplinari, de data 11 de març de 2015.
SEGON.- DECLARAR com a fets provats que l'agent d'aquesta Guàrdia Urbana
A.N.F., ha estat prestant serveis, contraris a la normativa sobre
incompatibilitats, en diverses empreses de seguretat: Empresa Seguretat Elite,
SL (Del 16/1/06 al 07/4/06), Empresa Seguretat Preventiva Cuatro SL (del 11/2/07
al 15/2/07), Empresa Seguretat Operatiu Hispànica, SL (Del 27/6/2008 al
18/12/2008 i del 24/2/2009 al 24/2/2009).
Que ha quedat provat que en alguns dels períodes en què prestava serveis a altres
empreses diferents a aquest Ajuntament, eren coincidents amb períodes en què es
trobava de baixa mèdica per malaltia, comunicada prèviament a aquest Ajuntament.
TERCER.- QUALIFICAR els fets descrits al punt segon de la part dispositiva com a
constitutius d'una infracció administrativa reiterada, de caràcter molt greu, tipificada
en l'article 48.n) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de
Catalunya, consistents en “l’incompliment continuat i reiterat de les normes sobre
incompatibilitats”.
QUART.- IMPOSAR a l'agent de la Guàrdia Urbana d'aquest Municipi: Sr. A.N.F., la
sanció de SEPARACIÓ DEFINITIVA DEL SERVEI. d'acord amb allò que estableix
l'article 52.2.a) de la referida Llei 16/1991, de 10 de juliol.
CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord al Departament de Personal perquè en
compliment del que s'ha acordat, procedeixi, si es cau, a donar de baixa definitiva
en la nòmina i en la Seguretat Social a l'expedientat, D. A.N.F..
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SISÈ.- ORDENAR, si escau, la retirada de l'arma reglamentària i de la seva guia de
pertinença, donant baixa la llicència corresponent”.
ATÈS que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 2 de juliol de 2015, va adoptar
l’acord de FIXAR, en execució de l’Acord de l’Ajuntament Ple de data 24 de març
de 2015, el dia 7 DE JULIOL DE 2015 com a data efectiva de la SEPARACIÓ
DEFINITIVA DEL SERVEI del Sr. A.N.F., sanció imposada d’acord amb allò
establert a l’article 52.2.a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol. La notificació d’aquest
Acord de Ple es va dur a terme de conformitat amb les previsions contingudes a la
LRJPAC.
ATÈS que en data 24 de juliol de 2015, R.G.E. núm. 35726, la Sra. A.B.A.C.,
representant de D. A.N.F., ha interposat recurs de reposició contra dit Acord de
l’Ajuntament Ple, en sessió de data 2 de juliol de 2015, en el qual sol·licita es
declari la “NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR,
por las causas previstas en el artículo 62 de la Ley 30/1992, en concreto: lesionar
derechos y libertades susceptibles de amparaco constitucional y habserse dictado
prescindiciendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.
Subsidiàriament sol·licita: “Se declare el archivo del mismo por PRESCRIPCIÓN” o
“Se declare el archivo del mismo por caducidad de este expediente iniciado en
octubre de 2014 y finalizado con el acuerdo notificado el 6 de julio de 2015”.
Finalment sol·licita “como medida cautelar a fin y efecto de no seguir perjudicando
la economía personal y familiar de mí representado, la reincorporación al servicio
activo, hasta que no haya Resolución Definitiva de todas las Instancias Judiciales
recurribles con fecha 1 de septiembre de 2015”.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de Seguretat, Convivència i Civisme en
data 3 de setembre de 2015, posant de manifest que:
“QUART.- Els arguments dels que pretén valer-se la representant de l’expedientat
per aquestes peticions són:
1.- “A modo de conclusión, esta defensa reitera que el expediente está prescrito y
caducado, que se han vulnerado derechos fundamentales de mi defendido y que
no se han observado las garantías previstas por el derecho administrativo
sancionador”.
2.- “Que como se dijo en las alegaciones anteriores no es conforme a la legalidad
que se incoe un expediente sancionador cuando después de la Sentencia del
contencioso no se dio de alta al Sr. N. como trabajador del Ayuntamiento - tal y
como consta en su vida laboral actualizada a fecha de hoy”.
3.- “Que las notificaciones se han realizado de una forma no conforme a la ley en
cuanto a las formas, el procedimiento y la falta de competencia”.
4.- “Que no se ha graduado correctamente la sanción, en cuanto a las infracciones
que se dicen cometidas, que no se ha tenido en cuenta su prescripción ni el
concepto de infracción continuada”.
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5.- “Que se han puesto trabas a la defensa del sr. N., desde el momento que se le
solicitan poderes notariales para poder ejercerla, hasta los problemas por la
comparecencia en el despacho de agentes uniformados que sin previo aviso traían
notificaciones en sobre abierto y que marchaban sin dejar aviso de su asistencia.
Que a pesar que se requirió constantemente que se notificara en forma, hasta la
recepción del presente burofax no se ha realizado así, siendo una situación de
indefensión total no saber si se consideraba que se había "notificado" (según el
consistorio) o no la resolución final del expediente. Asi, como no responded los
escritos de la letrada, hasta que se presentó mediante burofax, sistema que no es
necesario en un expediente administrativo”.
6.- “Que hay una falta evidente de prueba que sostenga la infracción
supuestamente cometida”.
7.- “Que hay una falta de concreción evidente la infracción supuestamente
cometida. No se determinan las fechas concretas en las que se supone cometida la
infracción. Que no es suficiente que se diga que en el expediente ya consta su vida
laboral, que es en el acto administrativo que se notifica a esta letrada donde debe
concretarse. La remisión a documentos que constan en el expediente debe ser
complementaria a la concreción de los datos exactos en la resolución
sancionadora, no sustitutiva”.
8.- “Que no se ha respetado el procedimiento legalmente establecido, tampoco en
cuanto a la toma de declaración de mi defendido, que no fue notificada”.
9.- “Que el expediente está lleno de apreciaciones subjetivas, sesgadas y que no
pueden sostener en ningún modo una sanción tan grave como lá que se pretende
imponer. "intencionalidad" "su estrategia para compatilibilizar los dos trabajos" "su
baja laboral era fraudulenta" "perturbación a los servicios públicos...etc,”.
CINQUÈ.- Una vegada valorades les al·legacions formulades, es considera que no
s’han de tenir en compte pels següents motius:
1.- En relació a la prescripció: Cal reiterar, tal i com recull la resolució objecte de
recurs, que "Els fets que se li imputen s'incardinen entre els períodes compresos
setembre de 2008 i febrer de 2009 i per tant no subjectes a la prescripció de la Llei
16/1991, de 10 de juliol, que estableix en 6 anys. La concreció del període la
determina la data de notificació del Decret d'incoació; en el ben entès que, sent una
conducta típica continuada (la relativa al període del 27/6/08 al 18/12/08), la
prescripció de la mateixa la determina el seu període final (18/12/2008). Pel
que no té sentit argumentar que hi ha manca de concreció en la imputació del
període durant el qual el expedientat va prestar serveis, contraris a la normativa
sobre incompatibilitats, en diverses empreses de seguretat: Empresa Seguridad
Elite, S.L. (del 16/1/06 al 07/4/06); Empresa Seguridad Preventiva Cuatro S.L. (del
11/2/07 al 15/2/07); Empresa Seguridad Operativa Hispánica, S.L. (del 27/6/2008 al
18/12/2008 i del 24/2/2009 al 24/2/2009)”.
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En aquest sentit, l’article 132.2 LRJPAC disposa que “Interrumpirá la prescripción la
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera
paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto
responsable”.
L’expedient sancionador es va iniciar mitjançant resolució del Tinent d’Alcalde de
Seguretat, Convivencia i Civisme núm. 7295, de data 01/10/2014, la qual va ser
notificada a l’interessat en data 29/10/2014.
2.- En relació a la caducitat: Cal assenyalar que l’article 44.2 LRJPAC disposa
que per resoldre i notificar la resolució sancionadora hi ha un termini de sis mesos a
comptar des de l'inici del procediment. En cas contrari, es produirà la caducitat de
l'expedient i les actuacions s'arxivaran a sol·licitud de qualsevol interessat o d'ofici
pel propi òrgan competent per a dictar la resolució.
Així mateix, cal reiterar, tal i com la resolució objecte de recurs, que “el artículo 59.4
de la Ley 30/1992 da por realizada la notificación, continuándose el correspondiente
procedimiento, en aquellos casos en que intentada la notificación, el interesado o su
representante se nieguen a recibirla, de modo que en tales supuestos no será
necesaria la práctica de ulteriores notificaciones, ni siquiera la notificación edictal o
la publicación, sin perjuicio de que la Administración pueda acudir voluntariamente
a la misma. El fundamento hay que buscarlo en las exigencias de la buena fe
(Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1996). Resultaría inadmisible
que, de acuerdo con la idea de lealtad en el procedimiento y de la vigencia del
principio de la buena fe, el interesado sacara ventaja dificultando un acto de
comunicación que sólo es una garantía para él.
En cuanto a los requisitos para que se produzca tal ficción jurídica,
jurisprudencialmente se exige la existencia de un verdadero intento de
notificación, así como la certeza de que el rechazo de la notificación haya tenido
lugar realmente; requisitos que cumple el intento notificación de fecha 26/03/2015”
(dies ad quem).
Com ja s’ha dit, l’expedient sancionador es va iniciar mitjançant resolució de data
01/10/2014 (dies a quo).
3.- En relació a la nul·litat de ple dret per vulneració de drets fonamentals i
per vulneració del procediment:
a) Quant a la tercera al·legació relativa a que no es conforme a la legalitat que
s’incoi un expedient sancionador quan desprès de la Sentència del contenciós no
es va donar d’alta al Sr. N. com treballador de l’Ajuntament: Cal reiterar, tal i com
recull la resolució objecte de recurs, que “a l’inici del present expedient disciplinari,
l’expedientat es trobava i es troba actualment, desde el día 4 de marzo de 2010, en
situación de SUSPENSIÓN DE FUNCIONES, CON PÉRDIDA DE LAS
RETRIBUCIONES; en cumplimiento de sendas sanciones disciplinarias firmes,
impuestas mediante los Decretos núms: 4578/2009, de 25 de mayo y 5910/2009,
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de 19 de junio; y que suman un total de CUATRO AÑOS y DIECISEIS MESES y
CUATRO DÍAS; finalizando su cumplimiento en fecha 7 de julio de 2015. En segon
lloc i en relació als fets que se l’imputen en el moment de la seva comissió
l’expedientat es trobava en situació d’actiu a l’Ajuntament de l’Hospitalet, ocupant
una plaça de funcionari de carrera, en la categoria d’agent de la guàrdia urbana”.
b) Quant a la quarta al·legació relativa a que les notificacions se han realizat d’una
forma no conforme a la llei en quant a les formes i el procediment: Cal reiterar, tal i
com recull la resolució objecte de recurs, que “en referència als intents de
notificació al Sr. N. F. dels diferents tràmits efectuats en el març del procediment
disciplinari. D’acord amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, quan la
notificació es practiqui al domicili de l’interessat de no trobar-se aquest present en el
moment de la notificació es farà constar aquesta circumstància a l’expedient i es
tornarà a repetir un nou intent de notificació per una sola vegada i en una hora
diferent dins dels tres dies següents. Intentada aquesta notificació sense que s’hagi
pogut practicar, i de conformitat amb el que s’indica al paràgraf cinquè d’aquest
precepte, la notificació s’efectuarà per mitjà d’anunci al taulell d’edictes de
l’ajuntament de l’últim domicili de l’interessat i al butlletí oficial de la província, en
aquest cas de Barcelona. Tal i com s’acredita a la documentació que consta a
l’expedient, la pràctica de les notificacions efectuades al Sr. N. F. es van dur a
terme de conformitat amb les previsions contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, sense que s’hagi produït cap indefensió a l’interessat, a qui va ser
notificat personalment de la incoació del present expedient i de conformitat amb la
llei esmentada, la resta dels tràmits realitzats durant la seva tramitació.
c) Quant a la cinquena al·legació relativa a que no s’ha graduat correctament la
sanció, en quant a les infraccions que es diu comeses i que no s’ha tingut en
compte la seva prescripció ni el concepte d’infracció continuada: Cal reiterar, tal i
com recull la resolució objecte de recurs respecte a la correcta graduació de la
sanció, que “La al·legada desproporció de la proposta de sanció al referir-se a un
període inferior en relació amb l'anterior expedient disciplinari que va ser objecte de
nul·litat; no té fonament i arguments suficients: la reducció del període en què
l'expedientat va prestar serveis contraris a la normativa sobre incompatibilitats, en
diverses empreses de Seguretat, de cap manera pot incidir en la valoració de la
determinació de la sanció a imposar. HI ha elements de tal gravetat: incompliment
continuat de la Llei d'incompatibilitats; prestar aquests serveis a les empreses de
seguretat privada en períodes en què estava de baixa per malaltia a l'Ajuntament;
quedar constatada la intencionalitat de l'expedientat, producció de pertorbació per
els Serveis Públics amb afectació negativa per a la Seguretat Ciutadana i atenció al
ciutadà, en quan hauria d'haver estat d'alta i prestant el seu servei i complint amb
els seves funcions com agent de guàrdia urbana; va haver un perjudici econòmic
per aquest Ajuntament per l'abonament íntegre de les retribucions que va percebre
l'expedientat, mentre treballava en sengles empreses de seguretat privada, perquè
seguia percebent integrament el seu salari amb els plus per incompatibilitat i per
dedicació cada mes. Totes aquestes circumstancies fan que la valoració que fa
l'instructor de la sanció a imposar sigui absolutament proporcionada.
Cal abundar en la gravetat dels fets: compatibilitzar la seva condició de funcionari i
per tant la prestació de serveis a aquest Ajuntament i la prestació de serveis en
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diferents empreses de seguretat i en que en els períodes compresos entre el
1/8/2008 i el 22/9/2008 i entre el 30/9/2008 i el 18/12/2008, va estar de baixa per
malaltia, justificant el expedientat, d'aquesta manera, la falta d'assistència al seu
lloc de treball en aquest Ajuntament. Dates que, com es desprèn de la
documentació que consta en l'expedient, coincideixen amb la prestació de serveis a
l'empresa Seguretat Operativa Hispànica, SL”.
D’igual manera, respecte la prescripció es reiteren els arguments exposats amb
anterioritat.
d) Quant a la sisena al·legació relativa a que s’han posat traves a la defensa del sr.
N.: Cal assenyalar que d’acord amb l’art. 32.3 LRJPAC, “Para formular solicitudes,
entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra
persona, deberá acrecitarse la representación por cualquier medio válido en
derecho que deje constancia fideligna” i que l’art. 59.1 LRJPAC, “Las notificaciones
se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por
el interesado o su representante”.
Així mateix, cal reiterar que la pràctica de les notificacions efectuades en el si del
procediment s’ha fet d’acord amb les previsions contingues a la LRJPAC.
e) Quant a la setena i vuitena al·legació relatives a que hi ha una evident manca de
prova, de concreció de la infracció suposadament comesa i que la remissió de
documents que consten a l’expedient ha de ser complementària a la concreció de
les dades exactes en la resolució sancionadora: Cal reiterar, tal i com recull la
resolució objecte de recurs, que “a la vista de la resolució d’incoació de l’expedient
sancionador i el plec de càrrecs subscrit per l’instructor de l’expedient, es pot
constatar amb tota claredat la infracció presumptament comesa pel Sr. N. F. i els
períodes en que aquesta infracció es va cometre, així com la seva tipificació. A
més a més, la seva representació lletrada va tenir accés en data 4 de març de
2015, a la vista íntegra de l’expedient que es tramita on consten els informes de la
Direcció General de la Policia i de la Seguretat Social, que acrediten aquests fets.
Li van ser lliurades totes les còpies de la documentació que va sol·licitar quedant
reflectit en la diligència de compareixença que es va subscriure”.
f) Quant a la novena al·legació relativa a que no s’ha respectat el procediment
legalment establert: Cal assenyalar que s’ha posat de manifest abastament que en
tot moment s’ha respectat el procediment legalment establert i, en concret, respecte
el tràmit de pressa de declaració de l’expedientat, cal reiterar tal i com recull la
resolució objecte de recurs, que “resta acreditat a l’expedient disciplinari que es va
donar compliment al mateix, mitjançant provisió de l’Instructor del procediment
disciplinari, de 4 de febrer de 2015, citant a l’agent A.N.F., per a que comparegués
a les 13:30 hores del dia 12 de febrer de 2015, per a la pressa de declaració podent
estar assistit per lletrat. Tràmit que va ser notificat de conformitat amb les previsions
contingudes a l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i procediment administratiu comú; mitjançant dos
intents de notificació al domicili de l’agent expedientat, els dies 4 i 5 de febrer de
2015, que no es van practicar amb el resultat d’absent; i posterior notificació edictal
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mitjançant publicació d’anunci al BOP de Barcelona i al taulell d’anuncis de
l’Ajuntament de Barcelona, ambdues en data 6 de febrer de 2015”.
g) Quant a la desena al·legació relativa a que l’expedient està ple d’apreciacions
subjectives: Cal reiterar, tal i com recull la resolució objecte de recurs, que: “Es
constata la intencionalitat de l’actor, ja que la prestació de serveis per a les
empreses de seguretat va ser voluntària i el seu grau de participació del 100%,
donat el caràcter personal i la seva estratègia per a compatibilitzar ambdós treballs.
El Sr. N.F. tenia ple coneixement de la incompatibilitat existent per a la realització
de treballs en el sector de la seguretat privada, incompatibilitat que estava retribuïda
en el corresponent plus salarial que percebia en la seva nòmina de l’Ajuntament de
l’Hospitalet
Que amb el seu comportament es Sr. N. F. va deixar clar que la seva baixa laboral
era totalment fraudulenta perquè en diferent períodes en que va estar en aquesta
situació, va estar treballant de vigilant o cap de seguretat ens diferent empreses de
seguretat privada.
b) Es va produir pertorbació per als serveis públics amb afectació negativa per a la
seguretat ciutadana i atenció al ciutadà, en quan hauria d’haver estat d’alta i
prestant el seu servei i complint amb les seves funcions com agent de policia a la
Guàrdia. La seva absència injustificada va produir els consegüents trastorns per a
l’organització al quedar minvada d’un dels seus components.”

4.- En relació a la sol·licitud de suspensió execució de l'acte impugnat: No
existeix cap causa de nul·litat de ple dret que la justifiqui, en els termes de l’article
62.1 LRJPAC, d’acord amb l’article 111 de la mateixa norma.
Tampoc basta amb afirmar simplement un perjudici de reparació impossible o difícil,
requereix almenys de prova en contrari i/o argumentació fonamentada, necessària
al manifestar qualsevol causa d’extinció de la responsabilitat, modificació,
suspensió o condonació de la sanció; en els termes de l’auto del Tribunal Suprem
de 03/06/1997 (RJ 1997/5050) i més recentment, la sentència del mateix tribunal de
data 20/12/2007 (RJ 2007/9036).
Endemés, una vegada acreditat l’anterior, posteriorment l’Administració haurà de
ponderar la superioritat del possible perjudici al recurrent vers l’interès públic o de
tercers.

Sense oblidar què, és també decisiu i de necessària argumentació pel recurrent,
acreditar el periculum in mora (perill en la mora o retard); per evitar convertir
l’al·legació de suspensió en una clàusula d’aplicació automàtica.

Per últim, la projecció de la suspensió a la via judicial, no és d’aplicació al
procediments especials com el sancionador, en els termes de l’article 138 LRJPAC,
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una vegada es posa fi a la via administrativa (=fermesa), la resolució serà
immediatament executiva, en aquest termes també s’ha pronunciat el Tribunal
Suprem, amb data 5 d’octubre de 2014 (RJ 2005/10).

En aquest sentit, l’article 54 del Decret 243/1995, de 27 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, d’aplicació supletòria, disposa que les sancions
disciplinàries s'executen segons els termes de la resolució en la qual s'imposin, una
vegada que aquesta sigui definitiva en via administrativa, i en el termini màxim d'un
mes, llevat que, per causes justificades, se n'estableixi un altre de diferent a
l'esmentada resolució, sempre per temps inferior al de la seva prescripció”.
Per tot això,
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat en data 24 de juliol de
2015, R.G.E. núm. 35726, per la Sra. A.B.A.C., representant de D. A.N.F., contra
l’Acord de l’Ajuntament Ple, en sessió de data 2 de juliol de 2015, pels motius que
s’indiquen a la part expositiva d’aquesta resolució, RATIFICANT, en execució del
mateix, el dia 7 DE JULIOL DE 2015 com a data efectiva de la SEPARACIÓ
DEFINITIVA DEL SERVEI del Sr. A.N.F., en compliment de la sanció imposada per
l’Ajuntament Ple en data 24 de març de 2015.
SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a la representat de l’interessat, a la
Prefectura de la Guàrdia Urbana, a la Prefectura de Servei de Personal, al Comitè
de Treballadors i l'Instructor i Secretari de l’expedient incoat a l'efecte.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL
PERSONAL LABORAL CORRESPONENT A L’ANY 2015.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots favorables 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 representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
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Jesús Amadeo Martín González; amb 4 vots en contra dels representants d’ICVEUiA-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 8 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso N. i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; 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:

VIST que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local va introduir un nou article 103 bis a la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local, el qual, estableix que les corporacions locals han
d’aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local,
respectant els límits i les condicions que estableixi amb caràcter bàsic la
corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat.
ATÈS que l’aprovació de la massa salarial del personal laboral, ha de comprendre
la referent a la entitat local, organismes, entitats públiques empresarials i altres ens
públics i societats mercantils locals que en depenen, així com les dels consorcis
adscrits a aquesta, en virtut del que preveu la legislació bàsica de règim jurídic de
les administracions públiques i de les fundacions en què concorri alguna de les
circumstàncies següents:
a) Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de
les entitats esmentades en aquest apartat.
b) Que el seu patrimoni fundacional amb un caràcter de permanència, estigui
format en més d’un 50 per 100 per béns o drets aportats o cedits per les
referides entitats.
ATÈS que la massa salarial aprovada s’ha de publicar a la seu electrònica de la
corporació i en el Butlletí Oficial de la Província o, si s’escau, de la comunitat
autònoma uniprovincial en el termini de 20 dies.
VIST l'Informe emès per la directora de serveis d'Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos, relatiu a la massa salarial del personal laboral
municipal corresponent a l'exercici de 2015.
VIST l'Informe emès pel gerent de la societat La Farga, Gestió d'Equipaments
Municipals, S. A., relatiu a la massa salarial del personal d'aquesta societat
corresponent a l'exercici de 2015.
VIST l'informe emès per l'assessora jurídica de Recursos Humans.
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VIST que l’òrgan competent per a l’aprovació de la massa salarial del personal
laboral corresponent a l’any 2015, és el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article
123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament per a
l’exercici de 2015, segons el següent resum:
a) Massa salarial personal municipal Ajuntament
b) Massa salarial personal societat La Farga, GEM,S.A.
Massa salarial total

.........

3.080.028,58 €
2.758.415,04 €
5.838.443,62 €

SEGON.- Publicar les anteriors dades a la seu electrònica municipal i en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Intervenció General.

ACORD 8.- RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTES LA COMPATIBILITAT QUE
TENIA CONCEDIDA EL SENYOR F.D.G. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots favorables 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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès: Que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 11 de
juliol de 2007, es va adoptar l’acord d’autoritzar al funcionari d’aquesta Corporació
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F.D.G., la compatibilitat per exercir funcions com a assessor jurídic, per compte
propi.
Atès: Que el senyor F.D.G. ha presentat un sol·licitud en data 24 de juliol, número
registre d’ entrada 35705, mitjançant la qual renuncia a dita compatibilitat.
Atès: Que l’ article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’ incompatibilitats
del personal de les corporacions locals 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:
Primer.- DEIXAR sense efecte, l’acord de la Junta de Govern Local de 11 de juliol
de 2007, pel que es va autoritzar, al senyor F.D.G., la compatibilitat per exercir
funcions com a assessor jurídic, per compte propi, a l’haver renunciat el mateix a la
compatibilitat autoritzada.
Segon.- NOTIFICAR l’anterior acord al senyor Fernando Díaz Gallo.

ACORD 9.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM.
6508/2015, DE 13 D’AGOST, RELATIU AL CESSAMENT DE DIFERENT
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:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 5534/2015 de data 19 de juny es va
nomenar entre d’altres, com a personal eventual, a Javier Barreña Flores, com
Assessor/a de Grup Municipal.
Atès que aquesta Alcaldia considera convenient cessar-lo com a personal eventual.
Vistos els articles 104 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
10.2 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
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personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i l’article 12 de la llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Atès que, l’ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 10.2 del decret 214/90, de 30 de juliol, disposen que el
cessament del personal eventual es lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu, i s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcaldia.
DISPOSO:
PRIMER.- CESSAR, amb efectes del dia 31 d’agost de 2015, a Javier Barreña
Flores del seu càrrec d’Assessor/a de Grup Municipal, com a personal eventual.
SEGON.- NOTIFICAR el present decret a l’Alcaldia, a la persona interessada, al
grup municipal (Partit Popular), a la Secretaria General i a la Intervenció General.”

ACORD 10.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM.
6539/2015, DE 25 D’AGOST, RELATIU AL NOMENAMENT DE DIFERENT
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:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“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
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•
•
•

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 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases del
règim local, disposa que correspon a l’ Alcalde o President de l’ Entitat local
corresponen el nomenament del personal eventual
Atès que per decret de l’Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny es va
nomenar al senyor Javier Barreña Flores com a personal eventual pel lloc de treball
d’Assessor de Grup Municipal (PP) i per decret de l’Alcaldia-Presidència núm.
6508/2015 de data 13 d’agost cessarà com a personal eventual amb efectes del dia
31 d’agost de 2015.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereix l’ article 104.2 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.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSOR DE GRUPS MUNICIPALS, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
al senyor,
1.- Del Grup polític de (PP) SENEN CAÑIZARES MARTÍN
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 2
1 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Quart.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes l’1 de
setembre de 2015, data de la pressa de possessió i jurament o promesa del seu
càrrec, conforme a la fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Cinquè.- 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).
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Sisè.- 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 pressa de
possessió del seu càrrec.
Setè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Vuitè.- 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.
Novè.- Donar trasllat d’aquest decret a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la persona
nomenada, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria, a la Secretaria General i al
Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”

ACORD 11.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM.
6552/2015, DE 31 D’AGOST, RELATIU AL CESSAMENT 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:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 5534/2015 de data 19 de juny es va
nomenar entre d’altres, com a personal eventual, a Carlos Serrano López, com
Assessor Nivell 3.
Atès que aquesta Alcaldia considera convenient cessar-lo com a personal eventual.
Vistos els articles 104 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
10.2 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i l’article 12 de la llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Vist l’informe de l’assessora jurídica.
Atès que, l’ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 10.2 del decret 214/90, de 30 de juliol, disposen que el
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cessament del personal eventual es lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu, i s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcaldia.
DISPOSO:
PRIMER.- CESSAR, el dia 31 d’agost de 2015, a Carlos Serrano López del seu
càrrec d’Assessor Nivell 3, com a personal eventual.
SEGON.- NOTIFICAR el present decret a l’Alcaldia, a la persona interessada, a la
Secretaria General i a la Intervenció General.”

ACORD 12.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM.
6574/2015, DE 3 DE SETEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DE DIFERENT
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:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5527 i 5530 de 15 de juny de 2015,
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent el present acord, que literalment diu:
“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
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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 i 6552/2015 de 31 d’agost
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.
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.- RAÚL ALVARÍN ÁLVAREZ
Segons.- 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
1 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals

Quart.- 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.
Cinquè.- 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).
Sisè.- 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.
Setè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
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Vuitè.- 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.
Novè.- Donar trasllat d’aquest decret a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la persona
nomenada, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria, a la Secretaria General i al
Servei de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”

ACORD 13.- RELATIU AL RÈGIM RETRIBUTIU DEL “PERSONAL DIRECTIU”
D’AQUEST AJUNTAMENT, DIRECTOR/A DE SERVEIS DE SEGURETAT,
CONVIVÈNCIA I CIVISME.
Vista l’observació de la Intervenció General que literalment diu: “OBSERVACIÓ.
L’aplicació de les retribucions del persona directiu determinades en el present
dictamen, ha de restar condicionada a la prèvia dotació dels crèdits o ajustos
pressupostaris necessaris.” No obstant això, es dóna compte de l’acord que es
transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb 15 vots favorables 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
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; amb
7 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso N. i Fco.
Javier Martín Hermosín; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM
L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que per Acord de Ple núm. 422, de 28 de febrer de 2012, es va determinar a l’
acord tercer, el règim retributiu del personal directiu d’ aquest ajuntament.
Atès que per Acord de la Junta de Govern de 30 de juliol de 2015 es crea el lloc de
personal directiu de Director de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme.
Atès que l’article 123.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, disposa que correspon al Ple de l’Ajuntament establir el règim retributiu
dels òrgans directius municipals.
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Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO:
PRIMER.- ESTABLIR que les retribucions del lloc de personal directiu de Director
de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme siguin les mateixes que es van fixar
a l’apartat Tercer de l’acord del Ple aprovat en sessió de 28 de febrer de 2012, per
a la resta de directors de serveis de l’ ajuntament.
SEGON.- Aquestes retribucions seran les vigents, en tant no siguin modificades per
acord de Ple o en ocasió de l’aprovació dels pressupostos anuals.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’Alcaldia, als Grups Polítics Municipals, a la
Gerència, als directors/es de serveis, a la Intervenció, a la Secretària General del
Ple, Tresoreria i al Servei de Recursos Humans.

ACORD 14.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 54 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2015, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 117-129-137 I 138/2015, 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 11 vots favorables 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; 13 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso N. i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots en
contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
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ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul.lació/Crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.

El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 54 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent als expedients 117-129-137 I
138/2015 en la modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (631.907,75
euros) d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - 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
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
10.138,65
0,00
7.827.215,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.023.136,51
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
27.549.612,18
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.976.550,75
0,00
2.163.261,10
0,00
-1.805.370,67
0,00
2.721.523,10
0,00
0,00
0,00
15.615.842,90
-631.907,75
631.907,75
2.877.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.549.612,18
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.854.820,14
84.507.638,76
2.965.825,00
0,00
15.591.093,65
12.689.121,86
7.000.000,00
254.767.612,18
DEFINITIU
84.589.052,96
91.580.745,65
3.753.629,33
17.499.579,20
300.000,00
25.368.972,60
9.387.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
254.767.612,18
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 15.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 55 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2015, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 111/2015, EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 11 vots favorables 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 amb 13 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso N. i Fco.
Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 3 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.

ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals.

ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
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ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.

El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA :

PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 55 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 111/2015 en la
modalitat de Transferència de crèdits (289.000,00 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - 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
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL
78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
10.138,65
0,00
7.827.215,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.023.136,51
0,00
12.689.121,86
0,00
0,00
0,00
27.549.612,18
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.976.550,75
0,00
2.163.261,10
289.000,00
-1.805.370,67
-289.000,00
2.721.523,10
0,00
0,00
0,00
15.615.842,90
0,00
2.877.805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.549.612,18
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.854.820,14
84.507.638,76
2.965.825,00
0,00
15.591.093,65
12.689.121,86
7.000.000,00
254.767.612,18
DEFINITIU
84.589.052,96
91.869.745,65
3.464.629,33
17.499.579,20
300.000,00
25.368.972,60
9.387.805,00
5.014.827,44
17.273.000,00
254.767.612,18

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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ACORD 17.- RELATIU A DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL A QUE FA
REFERÈNCIA L’ARTICLE 218 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 39/1988, DE 28
DE DESEMBRE, AIXÍ COM DEL RESULTAT DE L’INFORME REFERENT A LA
FISCALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I DESPESES SOTMESOS A
FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA, I D’INGRESSOS MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DE MOSTREIG, CORRESPONENT A L’EXERCICI
2014.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’article 218.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat
mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), imposa a la
Intervenció General que elevi informe al Ple de totes les resolucions adoptades per
la Presidenta de l’entitat local contràries als reparaments efectuats així com un
resum de les principals anomalies en matèria d’ingressos.
L’apartat 2 de l’article 218 del TRLHL senyala així mateix que l’Interventor remetrà
anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords adoptats pel
President de l’Entitat local i pel Ple de la Corporació contraris als reparaments
formulats, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria
d’ingressos. La remissió ha d’efectuar-se d’acord amb el que preveu la Resolució
de 10/07/2015 de la Comissió de Govern del Tribunal de Cuentas per la qual els
publica l’Acord de Ple de 30/06/2015, pel que s’aprova la Instrucció que regula la
remissió telemàtica d’informació sobre acords i resolucions de les entitats locals
contràries als reparaments formulats pels interventors locals i anomalies en matèria
d’ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització
prèvia.
L’Ajuntament Ple, mitjançant acord de l’1 de març de 1996 aprovà la Instrucció
reguladora de l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada
prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos, norma
d’autoorganització que imposa l’obligació d’emetre per la Intervenció General els
informes corresponents, i que del resultat se’n doni compte al Ple en compliment de
l’article 219 del citat text legal.
L’Ajuntament Ple en sessió de 19 de setembre de 1997, aprovà la Instrucció de
desenvolupament del control intern pel que es regeix la funció interventora i el
control financer d’aquesta Administració municipal, que es prorroga a exercicis
successius.
D’acord amb l’article 218 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals
la Intervenció General ha emès l’informe 19/2015 de 23 de juny de 2015, referit a
l’exercici 2014, del qual s’han obtingut els següents resultats:
‒

Del total de 3.193 expedients fiscalitzats en règim de fiscalització prèvia, un
0,03% van ser objecte d’objecció essencial i un 0,56% d’objecció no essencial,
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el que suposa una disminució respecte a l’exercici 2013 en que es varen
fiscalitzar un total de 3.024 expedients amb un resultat d’un 0,07% amb resultat
d’objecció essencial i un 0,46% amb objecció no essencial.
Els expedients fiscalitzats durant l’exercici 2014 amb el resultat d’objecció han
estat objecte d’informe de resolució de discrepàncies per part de l’Alcaldia
mitjançant les resolucions 10129/2014, de 22 de desembre i 10180/2014, de 23
de desembre.
‒

La Intervenció General ha emès, en compliment de l’article 219 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les hisendes locals l’informe 15/2015 corresponent a la
fiscalització plena posterior d’ingressos i l’informe 16/2015 referent a la
fiscalització plena posterior de despeses, que abasten a les resolucions
aprovades per l’Alcaldia i òrgans delegats que constitueixen el conjunt de
l’univers dels expedients sotmesos a control de la Intervenció General.

‒

De l’informe 15/2015 es dedueix un univers de mostreig de 4.792 resolucions,
una mostra de 520 resolucions que inclou 629 expedients verificats dels que
han resultat amb incidències remarcables 21 expedients que suposen un 3,34%
dels expedients revisats.

‒

Pel que fa a l’informe 16/2015 el resum estadístic en nombres absoluts i relatius
posa de manifest que pel que fa a la fiscalització plena posterior d’obligacions
aprovades per resolucions administratives existeix un increment a l’exercici
2014 (368) respecte a l’exercici 2013 (329) de l’univers de mostreig que justifica
l’augment del nombre d’expedients defectuosos 2014 (22) respecte als del 2013
(17), mantenint-se en la tònica descendent respecte del total de la mostra
seleccionada.
En la fiscalització plena posterior derivada de nòmines del personal d’aquesta
Administració s’ha produït un increment de l’univers de mostreig durant l’exercici
2014 (306) respecte a l’exercici 2013 (271). El nombre d’expedients defectuosos
ha estat de 10 dels quals 5 han estat qualificats d’essencials i 5 de no
essencials, i si bé estacionalment superen als de l’exercici 2013, són inferiors en
promig als dels darrers exercicis.

‒

En matèria dels pagaments a justificar el nombre de documents expedits l’any
2014 és de 22, inferior als de l’exercici 2013 que van ser de 23, consolidant-se
la tendència a la baixa dels darreres exercicis, mantenint-se la taxa d’objeccions
en el 0%.

‒

En la justificació plena posterior de bestretes de caixa fixa s’ha revisat l’exercici
2014 una mostra de 1.622 que representa un 29,02% dels documents emesos,
mantenint la línea dels exercicis anteriors. No s’ha efectuat cap objecció
essencial, si bé sí que s’han realitzat 110 observacions (un 6,78% de la mostra),
de les quals s’han subsanat 5.

‒

Pel que fa a la fiscalització prèvia d’obligacions, de la intervenció formal de
l’ordenació del pagament, de la intervenció material del pagament i de la
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comprovació de les inversions efectuades durant l’exercici 2014, la Intervenció
general no ha efectuat cap reparament.
En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local, així com dels articles 218 i 219 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals,
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de,
PRIMER:- Donar-se per assabentat del resultat de l’informe 19/2015, de 23 de juny,
emès per la Intervenció General, en compliment de l’article 218.1 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sobre les resolucions adoptades per la
Presidència de l’entitat local oposades a les objeccions efectuades corresponents a
l’exercici 2014 i les principals anomalies en matèria d’ingressos.
SEGON. Retre a la Sindicatura de Comptes i, si s’escau, al Tribunal de Cuentas, en
compliment de l’article 218.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i de la Resolució de 10/07/2015 de la Comissió de Govern del Tribunal de
Cuentas per la qual es publica l’Acord de Ple de 30/06/2015, les resolucions de la
Presidència número 10129/2014, de 22 de desembre de 2014 i número
101080/2014, de 23 de desembre de 2014.
TERCER.- Donar-se per assabentat del resultat de l’informe 15/2015, de 17 de
maig, emès per la Intervenció General referent a la fiscalització d’ingressos
mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig de l’exercici 2014.
QUART. Donar-se per assabentat del resultat de l’informe 16/2015, de 17 de maig,
emès per la Intervenció General referent al resultat de la fiscalització plena
posterior, mitjançant l’aplicació de tècniques de mostreig, de les obligacions o
despeses no sotmeses a fiscalització o sotmeses a fiscalització limitada prèvia,
corresponent a l’exercici 2014.

A
L’APROVACIÓ
ACORD 17.- RELATIU
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2014.

DEL

COMPTE

GENERAL

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 11 vots favorables 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; amb 12 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-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; dels representants de GUANYEM
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L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 4 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso N. i Fco.
Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Intervenció General d’aquesta Administració ha format, conforme
disposa l’article 212.2) del Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i Regla 100.1) de la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 23/11/2004, el Compte General de l’exercici
de 2014, comprensiu de la documentació que s’estableix a la normativa vigent
abans invocada i que es refereix a la de l’Ajuntament, així com els de la Societat
Privada Municipal amb capital totalment local “La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.”.
ATÈS que la tramitació de l’expedient s’ha realitzat conforme disposa l’article 212.3
del TRLRHL.
VIST l’informe emès per la Intervenció General i que es troba inclòs a l’expedient
administratiu que es tramita per a la seva aprovació.
VISTOS els informes de la Comissió Especial de Comptes corresponents a les
seves sessions de data 21/07/2015 i 22/09/2015, les quals s’uneixen a l’expedient
administratiu que es tramita per a la seva aprovació, constant-hi també l’edicte
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 23/07/2015 i al Taulell d’Edictes
d’aquesta Administració i el certificat de la Secretària General de data 01/09/2015
respecte al resultat de l’exposició pública, sense reclamacions.
VIST l’article 212 del TRLRHL, en relació amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i normativa concordant que
conté la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així
com la resta de normativa que li fa al cas.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Especial de Comptes,
ACORDA:
PRIMER. Donar per examinats a l'empara de l'article 212 del Text Refós de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, els
documents que figuren a l'expedient tramitat i que s'esmenten a l'Informe de la
Intervenció General d'aquesta Administració.
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SEGON. APROVAR el Compte General d’aquesta Administració Municipal
corresponent a l’exercici 2014, el qual va ser informat favorablement per la
Comissió Especial de Comptes en les seves sessions de 21/07/2015 i 22/09/2015.
TERCER. A l’expedient del Compte General s’inclouen els informes que
contemplen els articles 218 i 219 del Text Refós de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, els quals han estat objecte de coneixement del Plenari
d’aquesta Administració. Així mateix s’uneix a l’esmentat Compte General els
informes de control financer de la Societat Privada Municipal de capital totalment
local, l’informe de control financer de la Fundació Privada Municipal Arranz-Bravo i
els informes de control financer dels serveis públics gestionats mitjançant
contractes, així com els emesos sobre aplicació i compliment de finalitat de les
ajudes i subvencions concedides per aquesta Administració amb càrrec als seus
pressupostos de l'exercici 2014, tots els quals s’esmenten a l’informe de la
Intervenció General.
QUART. En aplicació d’allò que aprovà l’Ajuntament Ple en la seva sessió de 3 de
juliol de 1998, els Llibres de comptabilitat, Registres comptables i Estats anuals que
conformen el Compte General d’aquest Ajuntament han estat emmagatzemats en
suport òptic i resten dipositats al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General.
CINQUÈ. Traslladi’s al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, per ser els òrgans competents en matèria de control extern, en aplicació
d'allò que disposa l'article 223 Text Refós de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales i la seva pròpia Llei Reguladora, aquest acord i l’expedient a que fa raó, a
la que se li afegirà tota la documentació que l’integra i el disc òptic que
emmagatzema els llibres i registres de la comptabilitat de l'exercici de 2014.

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 grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres ens abstindrem des del punt 18 fins el punt 23, dels cinc, sis, cinc punts,
de tots.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, votarem favorablement, des de Convergència, als punts 18, 19, 20, 21, 22 i 23.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Votarem a favor dels punts 18, 19, 20, 21, 22 i 23.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor de tots.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
També votarem a favor de tots, lamentant que la comissió de Benestar i Drets
Socials es limiti a aprovar i aportar només sancions per la tinença de gossos
perillosos, per tant, esperem que en el proper Ple, doncs aquesta comissió serveixi
per alguna cosa més que no la imposició de sancions al gossos, bé, als propietaris
dels gossos.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Nosaltres a favor del 18, 19, 20, 21 i 22, i remarcar aquí que a cada Ple ve una
sanció de gossos, s’hauria de fer un pensament en aquest sentit, no sé si algun
projecte o algun tipus d’element pedagògic, perquè aquestes persones que estan
infringint contínuament aquest tipus d’actuacions, puguin revertir això, és
inacceptable que contínuament estiguem aquí votant unes sancions que
corresponen a aquest espai. I després també a favor del punt 23.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Votaremos a favor de todos Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún comentario? Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, dos comentaris, un respecte que vénen..., a la comissió aquesta vénen els
dictàmens de les sancions per l’incompliment de la Llei de tinença de gossos
perillosos, dir que és per una prescripció legal, portem temps intentant que la
Generalitat, perquè aquesta funció la fem per delegació de la Generalitat, que
estableix en la seva norma que aquestes sancions han de passar pel plenari
municipal. Nosaltres també estaríem d’acord i ens agradaria no haver de venir amb
això, perquè, a més a més, des del punt de vista de gestió administrativa, alenteix
molt el procediment. Si no vénen d’altres temes és perquè no hi ha per aprovar pel
Ple, sinó pels altres òrgans, ja sigui per decrets directament dels tinents d’alcalde,
regidors, o a la Junta de Govern.
I fer-los-hi notar també, com deia la Sra. Esplugas, és que només vénen gossos,
home, l’últim que és l’addenda del protocol amb la Universitat de Barcelona, aquí el
que estem fent és arribar, fer una addenda, fer la concreció d’un conveni amb la
Universitat de Barcelona, perquè en el barri de Bellvitge, a tocar de l’hospital, es
construeixi una residència per estudiants, per científics, per professor, que crec que
sí que és una cosa bastant diferent, crec que és una cosa de la que podem estar
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francament satisfets, perquè això significa que el campus universitari de Bellvitge
cada vegada va agafant més impuls. Esperem que no sigui l’últim acord d’aquestes
característiques i que puguem continuar tirant endavant projectes, juntament amb la
Universitat de Barcelona, que ens ajudin a fer que aquest campus universitari de
l'Hospitalet, que moltes vegades sembla desconegut per la població, sapiguem que
existeix, que funciona i que és motiu de satisfacció pels ciutadans i ciutadanes de la
nostra ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, si no hi ha cap intervenció passaríem a la segona part del Ple.

BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN D'IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL

ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.C.L.M., PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 700 EUROS. EXP. 32/15.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables 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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vots 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. 2575/2015, de 25 de març, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. J.C.L.M, amb domicili al carrer
XXXXXXXX de l’Hospitalet.
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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.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta va ser objecte de notificació a
l’imputat en data 14 d’abril de 2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment de data 18 de maig de
2015.
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 definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 18 de maig de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. J.C.L.M, amb domicili al carrer XXXXXXXX l’Hospitalet, autor
de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr J.C.L.M., responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1.- Portar un gos potencialment perillós de raça Pitt Bull, sense morrió i deslligat a la
via pública. El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de
30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (art 7 Llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999)
2.- No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com
a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El
que constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
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► Qualificació definitiva de la sanció 400,00.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999)
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. J.C.L.M, amb domicili al
carrer XXXXXXXX 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 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.R.F. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.- EUROS. EX. SA
004/15
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables 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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vots 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. 2570/2015, de 25 de març, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. A.R.F., amb DNI XXXXXXXXX; l’
esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos intents
infructuosos de notificació entre els dies 31 de març i 2 d’abril en el seu domicili del
carrer XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet i entre els dies 17 i 23 d’abril de 2015 en un
altre domicili, al carrer XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet; per això i als efectes de
l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant publicació al
BOPB del 26 de maig de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament entre
els dies 15/5/2015 i 27/5/2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
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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.
VIST la proposta definitiva de la instructora del procediment de data 03.07.2015
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 definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 03.07.2015 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. A.R.F., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXde l’Hospitalet,(te una altra adreça: XXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet)
autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. A.R.F., responsable de la comissió de la infracció que
es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la quantitat següent:
1).-Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU
► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art. 11.1 de la LLEI
10/1999)
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. A.R.F., amb domicili
al carrer XXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, en aplicació de l’art 130 de la llei
30/1992, LRJ-PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.G.L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00.- EUROS. (EXP.
SA 31/15)
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables 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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vots 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. 3473/2015, de 22 d’abril, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. R.G.L., amb DNI XXXXXXXXX per
infracció de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.
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.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de notificació
a l’imputat en data 11 de maig de 2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de data 7 de setembre de 2015, s’ajusten 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 definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 7 de setembre de 2015 i en conseqüència
declarar provats els fets que s’hi relacionen.
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SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. R.G.L., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del
procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. R.G.L., amb DNI XXXXXXXXXXX, responsable de la
comissió de la infracció que es descriurà i la sanció que es relaciona, amb la
quantitat següent:
1).- Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (art 7 Llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999)
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. R.G.L., amb DNI
XXXXXXXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXXXXXX 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 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.S.P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 700,00.- EUROS. (EXP.
SA 20/15)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables 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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vots d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 2947/2015, de 2 d’abril, es va incoar el present
procediment sancionador contra el Sr. C.S.P., amb DNI XXXXXXXXXX, amb
domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de Barcelona, per infracció de la Llei 10/1999
de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
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.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 13 i 29 d’abril de 2015; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 26 de maig de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament de Barcelona entre els dies 9 i 21 de juliol de 2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de data 17 de d’agost de 2015, s’ajusten 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 definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 17 d’agost de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter greu i declarar al Sr. C.S.P. , amb DNI XXXXXXXXXX, amb domicili al
carrer XXXXXXXXXXXXXXX de Barcelona, autor de l’ esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. C.S.P. , amb DNI XXXXXXXXX, amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXX de Barcelona, responsable de la comissió de les infraccions
que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat següent:
1).- Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (art 7 Llei 10/1999)
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► Qualificació definitiva de la sanció 300,00.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999).
2).- No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com
a condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre General
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos. El que
constitueix infracció de l’article 7.3.b) d’aquesta Llei
►Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (art 7 Llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 400,00.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999).

Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. C.S.P., amb DNI
XXXXXXXXXXXX, amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXX de Barcelona, 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 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.A.B.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 550,25.- EUROS. (EXP.
SA 87/14)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables 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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vots d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 1152/2015, de 16 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador, contra el M.A.B.G., amb domicili a
XXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet.
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.
ATÈS que l’esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 2 i 5 de març de 2015; per això i als
efectes de l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOPB del 27 de març de 2015 i exposició al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament entre els dies 20 de març i 1 d’abril de 2015.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l’ imputat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció de data 24 d’abril de 2015, s’ajusten 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 definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 24 d’abril de 2015 i en conseqüència declarar
provats els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquest fet com a constitutius d’una infracció de caràcter
greu i declarar al Sr. M.A.B.G., amb domicili a XXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
autor de l’ esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. Sr. M.A.B.G., amb domicili a XXXXXXXXXXXXXX de
l’Hospitalet, responsable de la comissió de la infracció que es descriurà i la sanció
que es relaciona, amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (art 7 Llei 10/1999)
► Qualificació definitiva de la sanció 150,25.- Euros (art. 11.1 de la Llei
10/1999)
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2. No disposar de l’assegurança de Responsabilitat Civil que es requereix com a
condició indispensable per la tinença de gossos potencialment perillosos (art.
1.c) de la Llei 10/1999), i per la inclusió d’aquests gossos en el Registre general
d’animals de companyia, el que contravé l’article 3.4. de la Llei 10/1999 de 30
de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
► Qualificació definitiva de la infracció com a GREU (article 7.3.b)
► Qualificació definitiva de la sanció 400,00.- Euros (art. 11 de la Llei 10/1999)
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. M.A.B.G., amb domicili
a XXXXXXXXXXXXXX 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.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

ACORD 23.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL PROTOCOL DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT
DE
L’HOSPITALET
DE
LLOBREGAT I LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A UNA RESIDÈNCIA
UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT DE
BELLVITGE.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables 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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vots d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet en data 13 de desembre de 2013,
va acordar aprovar el protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i la Universitat de Barcelona, formalitzat en data 31 de gener de 2014, per
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a impulsar, en terrenys de titularitat municipal, la construcció i l’explotació d’una
residència universitària pública dins del Campus de Ciències de la Salut de
Bellvitge.
ATÈS que en compliment de les previsions contingudes al protocol de col·laboració,
suara esmentat, la Universitat de Barcelona ha formulat un Estudi de viabilitat
tècnica i urbanística de la Residència Universitària, publicat al DOGC núm. 6861 de
data 29 d’abril de 2015 amb l’objectiu de justificar la viabilitat de l’equipament i en
definitiva garantir la futura construcció i explotació mitjançant la figura d’un contracte
de concessió d’obra pública.
ATÈS que ha dit efecte, i en conseqüència amb l’anterior, la Universitat de
Barcelona ha redactat els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han
estat aprovats per la comissió econòmica del Consell Social de la Universitat de
Barcelona del passat 23 de juny de 2015 i els Plecs de Condicions tècniques que
han de regir la licitació pública i posterior contractació, informats favorablement,
pels serveis tècnics i jurídics d’aquest Ajuntament.
ATÈS que el Pacte Segon del Protocol de col·laboració, abans esmentat, determina
que l’Ajuntament es compromet a aportar la concessió de domini públic sobre les
finques destinades a equipaments, que integren el domini públic municipal situades
a la cruïlla de l’avinguda Mare de Déu de Bellvitge i carrer de la Residència, front al
Campus de les Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona per acollir la
residència universitària.
ATÈS que, de conformitat amb l’anterior, es proposa mitjançant la present Addenda,
una adequació de l’emplaçament del solar descrit al protocol de col·laboració i que
resulta amb la següent descripció:
Finca: Urbana, de superfície 1.805 m2, situada al terme municipal de
l’Hospitalet de Llobregat. Afronta al Sud; amb el carrer de la
Residència, al Nord; amb part de la finca Registral núm. 9.944, al Est;
amb part de les finques 9.466 i 9.944 i a l’Oest; amb finca ocupada per
la Residència Assistida.
Inscripció: La total finca està formada per part de la finca Registral
Núm. 9.944 i part de la Registral 9.466 i consten inscrites al Registre
de la Propietat núm. 6 de l’Hospitalet
Amb la proposta d’adequació de l’emplaçament del solar destinat a la residència
universitària no és necessari procedir al trasllat de les pistes esportives de petanca,
fet aquest que obliga a adequar l’apartat 7) de la clàusula 4a. del Protocol de
col·laboració, tal com recull el pacte Tercer de l’addenda que ara es proposa.
VISTOS els Plecs de Clàusules Administratives Particulars així com el certificat
emès pel Secretari del Consell Social de la Universitat de Barcelona de data 23 de
juny de 2015, relatiu a l’aprovació de la proposta de concurs per a la concessió
d’obra pública per a la construcció i explotació de la Residència Universitària al
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Campus de les Ciències de la Salut de Bellvitge de la Universitat de Barcelona, els
Plecs de Condicions tècniques i l’Estudi de viabilitat tècnica i urbanística de la
Residència Universitària al Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge de la
Universitat de Barcelona.
VISTA la minuta d’addenda al protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Universitat de Barcelona per a una Residència
Universitària al Campus de les Ciències de la Salut de Bellvitge.
VISTOS els informes tècnics i jurídics emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l’Agència de Desenvolupament Urbà, així com l’informe jurídic emès pel Director de
l’Assessoria Jurídica d’aquest Ajuntament.
VISTOS els articles 6.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques, 110 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
Règim Jurídic i del Procediment de les Administracions Públiques a Catalunya,
article 203.1 del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i legislació concordant.
VIST el que disposa l’article 123.1.j) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases i de Règim Jurídic Local
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, en tots els seus extrems i determinacions, l’Addenda al
Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la
Universitat de Barcelona per a una Residència Universitària al Campus de les
Ciències de la Salut de Bellvitge, juntament amb el plànol que s’incorpora, i que
transcrit literalment és el següent:
ADDENDA AL PROTOCOL DE COL•LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A UNA RESIDÈNCIA
UNIVERSITÀRIA AL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT DE
BELLVITGE.
L’Hospìtalet de Llobregat a
R E U N I T S:
D’ una part,
De l’altra,
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Els compareixents, en l’exercici de les funcions que els hi estan
legalment atribuïdes, reconeixent-se la capacitat legal necessària i les
qualitats amb les que intervenen,
E X P O S E N:
I.- Que ambdues parts van subscriure el 31 de gener de 2014, un
protocol de col·laboració amb la finalitat d’impulsar la construcció d’una
residència universitària al Campus de Bellvitge.
II.- Que en compliment de les previsions contingudes a l’esmentat
protocol de col·laboració, la Universitat de Barcelona va formular el
corresponent estudi de viabilitat de l’equipament que va ser publicat al
DOGC núm. 6861 de 29 d’abril de 2015.
III.- Que constatada la viabilitat per portar a terme la construcció i
explotació de la residència mitjançant la figura d’un contracte de
concessió d’obra pública, la Universitat de Barcelona ha redactat els
plecs de clàusules administratives particulars, aprovats per la Comissió
econòmica del Consell Social de la UB de data 23 de juny de 2015,
així com els plecs de condicions tècniques que hauran de regir la
licitació publica i posterior contractació. D’acord amb el que disposa
l’apartat b) del Pacte Cinquè del protocol de col·laboració, la
Universitat de Barcelona, ha sol·licitat de l’Ajuntament el seu informe
favorable als esmentats documents, previ a la licitació del concurs.
IV.- Per la seva part l’Ajuntament ha concretat la finca municipal
situada al carrer de la Residència que considera més adient per a la
construcció de la residència universitària,
Per tot això ambdues parts convenen formular la present addenda al
protocol de col·laboració subscrit el 31 de gener de 2014 d’acord amb
els següents
PACTES
PRIMER.- Conformitat de l’ajuntament als plecs de clàusules
administratives i als plecs de condicions tècniques.
L’Ajuntament, previs els oportuns informes tècnics i jurídics, dona la
seva conformitat als esmentats documents, com a requisit previ a la
licitació per part de la Universitat de Barcelona del concurs de
concessió d’obra pública per la residència universitària del campus de
ciències de la salut de Bellvitge.
SEGON.- Concreció de la finca municipal sobre la que recaurà la
concessió demanial a favor de la UB.
D’acord amb el que disposa la clàusula segona del protocol de
col·laboració, l’Ajuntament es compromet a aportar, la concessió de
domini públic per termini de 75 anys sobre la següent finca municipal:
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Finca: Urbana, situada al carrer Residència de superfície 1.805 m2,
situada al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat. Afronta al Sud;
amb el carrer de la Residència, al Nord i a l’Est; amb part de la finca
Registral núm. 9.944, i a l’Oest; amb finca ocupada per la Residència
Assistida.
Inscripció: És part a segregar de la finca Registral Núm. 9944 i que
consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 6 de l’Hospitalet, al tom
1.691, llibre 187, foli 133, inscripció 1ª.
Referència
cadastral:
És
5080219DF2757G0001GD.

part

de

la

finca

cadastral

TERCER.- Modificació del que estableix l’apartat 7) de la clàusula
quarta del protocol.
Atès que en la nova ubicació de la Residència en la finca descrita a
l’apartat anterior no és necessari procedir al trasllat de les pistes
esportives de petanca, es modifica l’apartat 7) de la clàusula quarta del
protocol que queda redactada de la següent forma:
“7) S’establirà un cànon de la següent forma: a) Cànon inicial
consistent en la urbanització de la finca objecte de la concessió. Serà
el pla especial d’assignació d’usos el qual concreterà les obres
necessàries per a la seva execució. L’apartat b) queda inalterat.
QUART.- Vigència.
S’amplia pel termini de dos anys la causa d’extinció definitiva prevista
al protocol de col·laboració d’aplicació en el supòsit que la universitat
de Barcelona, dins d’aquest termini, no formalitzi el contracte per a la
construcció i explotació de la Residència Universitària o que el Pla
d’assignació d’usos no s’aprovi definitivament.

I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present
document per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentada a
l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de l’Hospitalet

Per la Universitat de Barcelona
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SEGON.- DONAR CONFORMITAT als Plecs de Clàusules Administratives i als
Plecs de Condicions Tècniques que han de regir el concurs de concessió d’obra
pública per a la construcció i explotació de la Residència Universitària al Campus de
les Ciències de la Salut de Bellvitge.

TERCER.- FACULTAR indistintament a l’Alcaldessa-Presidenta i/o al Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica, tant àmpliament en
dret com sigui possible, per a la signatura de l’Addenda del Protocol de
Col·laboració aprovada en l’acord primer d’aquest dictamen i per quants actes a
l’efecte siguin necessaris per dur a terme el seu desenvolupament.

QUART.- NOTIFICAR els precedents acords a la Universitat de Barcelona.
CINQUÈ.- TRASLLADAR els precedents acords als Serveis Municipals de
Patrimoni, a l’Àrea d’Alcaldia-Presidència, a l’Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica i a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

ACORD 24.- PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
21/07/2015 A 18/09/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5956 AL 7069.
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. 5956 de data 21 de juliol de 2015 al núm. 7069 de data 18 de
setembre de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 25.- PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 32 AL 37 DEL 28 I 30 DE JULIOL I DEL 1, 8,
15 I 22 DE SETEMBRE, 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 32 i 33 de 28 i 30 de juliol de 2015
i als números 34, 35, 36 i 37 d’1, 8, 15 i 22 de setembre de 2015, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

En relació amb la moció número 26 presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, i CiU; les
mocions números 27 i 28 presentades pels grups polítics municipals del PSC-CP,
CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, GUANYEM L’H i CiU; la moció número
29 presentada pels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC,
GUANYEM L’H i CUP-PA; la moció número 30 presentada pels grups polítics
municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, GUANYEM L’H i CUP-PA; les
mocions números 31, 32 i 33 presentades pels grups polítics municipals de
CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E i GUANYEM L’H; i les mocions 34 i 35,
presentades pels grups polítics municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, GUANYEM L’H
i CUP-PA; es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, abans que comenci el temps, hem acordat a la Junta de Portaveus, com
són 10 mocions, hi ha 10 minuts per a la seva presentació, i cadascuna em sembla
que la presenta una persona diferent, a excepció d’un parell, hi ha un minut per
presentar les mocions, ho dic perquè serem rigorosos, perquè sinó no arribarem a
presentar les dues o tres últimes mocions. Comença el Sr. Jaume Graells.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Bé, jo defenso la moció per felicitar els 16 alumnes, 12 noies i 4 nois, aquesta és
una dada també significativa, de la nostra ciutat, que van treure un resultat
d’excel·lència a les proves d’accés a la universitat, excel·lència vol dir treure un 9 o
superior a 9, aquest és, evidentment, un indicador vàlid per mesurar precisament
això, aquest nivell d’excel·lència dels nostres alumnes. Dir que majoritàriament són
en cinc casos, cinc instituts i, per tant, en més instituts que en centre concertat, això
per desmuntar l’argument que en els centres públics no hi ha nivell, en els nostres
instituts públics hi ha nivell. I només per acabar, dir-vos també que aquesta dada ve
acompanyada per la millora en deu punts, en els darrers anys, dels alumnes
d’ensenyament secundari obligatori, de quart d’ESO, que es treuen el graduat
escolar.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per les mocions 27 i 28, la primera, la 27, és referent a tota la tragèdia amb els
refugiats, fonamentalment sirians, però no només sirians, que estan arribant a
Europa i que ens trobem en una situació d’impàs on no hi ha una bona tramitació i
una bona gestió d’aquestes persones i de la seva situació a territori europeu.
Hem vist com durant setmanes les autoritats europees han estat discutint, com si es
tractés d’altra cosa, quina quantitat de persones es podia o s’havia d’acollir a
cadascun dels territoris i sembla que, afortunadament, una vegada superada
aquesta vergonya, ja ens trobem en condicions que es pugui començar a tramitar
aquesta qüestió.
Dir que a la nostra ciutat, d’acord amb l’entitat, amb l’agrupació local de la Creu
Roja, que és el nostre referent per la gestió d’aquests refugiats, ja estem treballant, i
amb d’altres entitats, per veure, per estar en les millors condicions possibles com a
ciutat, perquè en el moment que arribin aquestes persones, després de tot aquest
calvari, puguem acollir-les en les millors condicions possibles.
Després, la moció respecte dels afectats per la talidomida, dir que a Europa,
Espanya és l’únic país que, hores d’ara, encara no ha reconegut a aquestes
persones el seu dret a rebre una pensió, una compensació, com a mínim, que
menys que rebre això després de tot el calvari que han estat patint des de fa 50
anys, que no és poca cosa.
Fins a l’any 2009 no va tenir el reconeixement com a malaltia la talidomida, i ara,
malauradament, la setmana passada vam veure com el Tribunal Suprem els hi
denegava el seu dret argumentant que no tenien...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Nosaltres presentàvem una moció sobre el tema del pi de la Remunta, que es deixa
sobre la taula perquè s’ha presentat un projecte alternatiu, que està en aquest
moment en valoració i pendent d’un informe.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Jo presentaré la moció per valorar propostes alternatives a la ubicació de les pistes
de petanca de Gran Via Sud, volem que aquesta sigui una solució amb el menor
impacte possible als veïns i veïnes de la zona, a la seva qualitat de vida. No
entenem que hi hagi un conflicte en equipaments, que haguem d’arribar a aquest
punt, arribar al Ple per proposar un procés per arribar a un consens amb tots els
veïns del barri afectat. Sí que se’ns ha comunitat, per part dels veïns, que en
reiterades ocasions han intentat reunir-se a tres bandes, amb el club de petanca,
amb l’associació de veïns i amb l’ajuntament, i no ha sigut possible, han recollit
signatures, han entregat instàncies, han fet moltes coses, però encara no s’ha
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solucionat aquest tema. Sí que ens han dit des de l’ajuntament que ha hagut un
procés participatiu per escollir aquesta ubicació, però creiem que aquest procés
participatiu si ha tingut lloc no ha sigut del tot correcte, perquè no ha arribat als
veïns, no ha arribat a la majoria dels veïns, s’han recollit moltíssimes signatures per
aquest tema i considerem que és voluntat de tots arribar a un consens, sobretot en
temes d’equipaments municipals pels nostres veïns.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Intentaré ser muy rápido. Hemos presentado una moción para pedir la adhesión del
ayuntamiento a la iniciativa Meta 2017, para el que no esté familiarizado con esta
iniciativa, es una iniciativa que nace desde las asociaciones que tratan
discapacitados, aquí nos ha llegado a través de la Asociación Sumem, y es una
iniciativa que lucha porque el 2017 sea el año de la accesibilidad universal.
La accesibilidad universal lo que trata es que recoge todo lo que son temas de
accesibilidad tanto cognitiva, como sensorial, como física, porque a pesar de que
hemos avanzado desde aquel 3 de diciembre, me parece que fue, del 1992, cuando
las Naciones Unidas declaró el Día Internacional de los Discapacitados, lo que se
ha avanzado se considera insuficiente, tanto a nivel local, como de gobernativa
estatal.
Entonces, desde aquí pedimos, ya no sólo que nos adhiramos a esta iniciativa, sino
a que adquiramos los compromisos que supone adherirnos a esta iniciativa, que es
un compromiso tanto de formación, como de sensibilización, y ejecutar un plan para
la ciudad, de accesibilidad universal.

SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L’H)
La transparencia y la participación ciudadana son los dos grandes emblemas que
lideran el motor del cambio político, para el que tantas y cada vez más personas
estamos trabajando.
La Federación Española de Municipios y Províncias, la FEMP, acordó, en febrero
de este mismo año, la creación de la Red de Entidades Locales para la
transparencia y la participación ciudadana. Esta plataforma lo que propone es el
trabajo en red, como metodología para el intercambio de proyectos entre
municipios, diferentes entidades, la colaboración para la implantación de nuevos
programas de innovación social.
En definitiva, que todos aprendamos de todos con el trabajo en red, ayuntamientos,
entidades, vecinos, el objetivo primordial no es otro que el de cooperar para unir
fuerzas y propiciar la apertura de las administraciones a la ciudadanía. El concepto
de gobierno abierto, tan coherente y básico como suena, la política al servicio y
como herramienta del ciudadano.

…/…

83

Queremos formar parte de una red que nos facilitará herramientas y asesoramiento
continuo, además de compañeros de camino que nos ayudaran a hacer las cosas
mejor, con mayor transparencia, porque queremos posicionar a nuestro
ayuntamiento como referente en transparencia.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Doncs bé, des de Guanyem considerem que haurien d’existir més canals de
comunicació entre l’ajuntament, els veïns i veïnes, i les entitats de l’Hospitalet. Ens
va sobtar molt arribar aquí i veure que l’ajuntament no tenia cap perfil institucional
de Facebook i de Twitter a les xarxes socials, i que quan s’havia de donar una
resposta a la ciutadania sobre algun problema o alguna reivindicació, es donava
des d’algun perfil d’algun regidor del PSC, totalment personal. Llavors, no creiem
que sigui l’eina ben utilitzada per part de la institució.
A part de demanar aquests perfils, en aquesta moció es demanen una sèrie d’eines
que millorin la transparència i la comunicació amb la ciutadania, com és el tema de
registrar enquestes a la pàgina web o habilitar espais perquè les associacions de
veïns, a l’espai web a la nostra web de l’ajuntament, perquè puguin dir la seva,
espais per als grups polítics perquè diguin la seva i perquè a part és una cosa que
s’haurà de regular a la nova ordenança de transparència que hauríem de tenir ja i
encara no tenim tampoc i també la demanem a la moció.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Des de la CUP-PA demanem la implementació de la Llei 11/2014, aquesta Llei del
10 d’octubre de 2014, és una Llei per garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia. La Llei va ser aprovada pel Parlament el 2 d’octubre de 2014 i es va
promulgar el 18 d’octubre del mateix any, tots els grups parlamentaris hi van votar a
favor, menys el Partit Popular.
És important que quan es parli d’aquesta Llei no es redueixi només a una llei contra
l’homofòbia, perquè el terme correcte és parlar d’una llei contra la LGTBIfòbia. És
una Llei garantista aquesta, dels drets i llibertats de les persones LGTBI, posa
l’accent en les intervencions i mesures que pot i ha de desenvolupar l’Administració
Pública Catalana i les municipals.
L’objecte de la llei és establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu el
dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de
gènere o d’expressió de gènere. Estableix també intervencions en tots els àmbits de
la vida, com poden ser l’educació, les universitats, la cultura, lleure, esports i molts
d’altres.
Per acabar, és molt important insistir que hi ha un article en aquesta Llei, l’article 21,
que fa referència a la inserció laboral de les persones trans, transexuals i
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transgèneres. Així mateix, demanar la despatologització de la transsexualitat, és a
dir, que la disfòria de gènere desaparegui del llistat de malalties de l’Organització
Mundial de la Salut.
Per tot això, demanem el suport de tots els grups polítics municipals de l'Hospitalet
per tal d’aprovar aquesta moció i començar a desenvolupar, el més aviat possible,
el contingut d’aquesta Llei, que està sense desenvolupar un any després de ser
aprovada a la Generalitat.
Passarem a la següent moció..., ja han passat els dos? Mare meva.

SRA. ALCALDESSA
Li donem mig minut més, perquè la pugui presentar.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Aquesta moció contra la repressió dels acomiadaments als i a les vaguistes dels
contractes i subcontractes de Telefònica-Movistar. Bé, simplement intentarem llegir
algun breu text dels vaguistes, per exemple, perquè no em donarà temps de llegirho tot: “El 7 d’abril vàrem començar la vaga i es va estendre fins el 21 de juny i
durant aquest període hi va haver moments de molta tensió, emocions i mentides,
però encara i així, sempre vam mantenir la unió entre tots. Volem remarcar el suport
incondicional d’associacions, entitats, polítics i ciutadans, gent que de forma
anònima ens han donat suport, que en molts moments eren una injecció moral per a
nosaltres.”
En la reunió final que va tenir lloc amb Movistar, els treballadors i com a mediador el
degà del Col·legi d'advocats, la finalitat era aconseguir uns acords econòmics i
laborals pels quals havíem de començar la vaga i per descomptat sense
repressions als treballadors, que va resultar ser una altra mentida. A dia d'avui hi ha
treballadors acomiadats i vetats per haver participat de la vaga.
Simplement us llegiré, hi ha entre 37 i 42 treballadors i treballadores acomiadats...

SRA. ALCALDESSA
A veure, Sr. Giménez, farem una cosa, perquè vostè ara tindrà 10 minuts per
exposar el seu posicionament sobre les 10 mocions, si vol fer servir una mica del
seu temps per acabar-la de presentar, doncs comencem el seu temps, si vol acabar
la presentació i ja posicionar-se sobre la resta.
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Res, per donar un números, acomiadats a Catalunya, distribuïts per contractes i
subcontractes, entre 37 i 42 treballadors acomiadats des de que es va finalitzar la
vaga, de diferents de les subcontractes, ELECNOR, ITT, COMFICA, COBRA, i a
l'Hospitalet han estat 7 els treballadors acomiadats que són: M.V., A.C., P.H., J.C.,
R.R., J.T., P.M. i J.M.. Aquests són treballadors d’aquesta ciutat, acomiadats i
reprimits per les subcontractes de Telefònica-Movistar, després d’haver estat més
de 70 dies en vaga.
Comencem pel principi, perdó, en relació a la primera de les mocions, creiem que
està bé reconèixer aquests estudiants, els estudiants que vam reconèixer aquí a la
sala de Plens fa unes setmanes, i per això hi votem a favor, però des del nostre
punt de vista el model educatiu no hauria de fomentar aquests tipus de
competitivitat i de reconeixement només dels millors, en unes determinades
competències. Excel·lència i èxit, paraules repetides fina a la sacietat durant l’acte
de reconeixement i al redactat d’aquesta moció, són conceptes que provenen d’un
model educatiu massa orientat a la competitivitat i al mercantilisme. Nosaltres
preferim parlar i fomentar conceptes com la cooperació, la diversitat, l’intercanvi, i
sempre des d’un model educatiu orientat a la creació i al desenvolupament de la
pròpia comunitat.
Un exemple podrien ser els valors que promouen les pedagogies alternatives, com
les escoles lliures o escoles vives, l’escola Montessori, per exemple, on es treballa
des de l’acompanyament a processos vitals dels infants, a través d’un enfocament
sobre el progrés de l’autonomia de cadascun dels alumnes. L’acompanyament
emocional, aprenentatge vivencial i enfocament sistèmic a l’entorn educatiu, serien
altres aspectes claus també a tenir en compte. I per tant, hauríem de també premiar
als alumnes, centres educatius i famílies, per assolir també aquest tipus d’objectius,
i sobretot fer-ho sempre des d’un enfocament col·lectiu, intentant fugir dels premis o
reconeixements individuals el màxim possible.
La 27, estem a favor, simplement voldríem afegir un comentari en relació a la moció
de suport a l’acolliment de població refugiada, ho vam comentar l’altre dia també a
la comissió informativa, s’ha recollit un dels punts que nosaltres aportàvem, volem
deixar clar que el text que es presenta és un text que presenta el Fons Català de
Cooperació, però que es basa en un text anterior de la plataforma “Aturem el
genocidi al mar Mediterrani”, la plataforma “Stop Mare Mortum”.
Aquesta plataforma presenta un text el 4 de setembre, un text perquè els
ajuntaments s’adhereixin a aquest text i aquest text inclou dos punts, un que s’ha
tingut en compte a última hora i un altre que seria, creiem, molt important incloure,
que és: “Treballar per ampliar el concepte de refugiada a tota persona que es vegi
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obligada a abandonar el seu país per motius també econòmics, en la línia del que
proposa aquesta entitat, Stop Mare Mortum. Creiem que és aquest el debat o un
dels debats importantíssims que hem d’emprendre també i empènyer des de les
administracions locals.
En relació a la moció de suport als afectats per la Talidomida, bé, volem expressar
en primer lloc el nostre suport a les persones afectades i el nostre reconeixement
de la tasca desenvolupada per l’associació AVITE, en defensa dels drets de les
víctimes. Així mateix, considerem que en el text de la moció manca assenyalar la
responsabilitat del govern del règim franquista, en permetre la comercialització de la
Talidomida durant més de 13 anys fins l’any 1975, quan l’any 1962 diversos estudis
científics ja alertaven de les greus conseqüències del consum de la Talidomida
sobre la salut dels nadons.
Mentre que a la resta de països del món la Talidomida va deixar de ser
comercialitzada, a l’estat espanyol les autoritats sanitàries del règim franquista van
permetre que es continués subministrant aquest medicament a la població, tot i
coneixent les greus malformacions que produïa en els nadons. L’afer de la
Talidomida és una prova més del menyspreu per la vida humana de les dictadures.
Les autoritats sanitàries del règim franquista van permetre a l’empresa farmacèutica
alemanya Grünenthal continuar enverinant la població civil, sense cap mirament.
D’altra banda, no podem emprar els termes catàstrofe o desastre quan parlem d’un
assumpte de males pràctiques consentides per part del govern d’un estat, el
concepte de catàstrofe s’associa a quelcom inevitable. Per contra, la intoxicació de
la població amb la talidomida és quelcom que es podria haver evitat si, d’una
banda, l’estat franquista hagués prohibit la seva distribució tan bon punt es
conegueren els efectes devastadors del medicament i, d’altra banda, si l’empresa
Grünenthal hagués voluntàriament retirat el medicament del mercat. Però, ni uns, ni
altres ho van evitar.
Finalment, al nostre entendre les persones víctimes de la Talidomida el que
necessiten és justícia i tot el suport econòmic per tirar endavant amb les seves
vides, i no agraïments de part de les autoritats i la societat pel fet d’haver estat
víctimes del menyspreu per la vida humana, un menyspreu que té el seu origen,
d’una banda, en un règim totalitari, com ho va ser el règim franquista, i d’altra, en
l’afany de lucre de l’empresa farmacèutica alemanya Grünenthal.
Totalment a favor de la 31, 32 i 33, simplement remarcar a la 33 que ens agradaria
aprofundir en la necessitat urgent, com a administració, de posar a disposició dels
veïns de la ciutat, com ja hem parlat anteriorment, i promoure l’accés, no només
posar a disposició, sinó també promoure l’accés a tota la informació que sigui
necessària perquè s’entengui perfectament tot el que es debat i s’acorda, o no, en
aquest ajuntament. Accés i promoure que les persones vagin a buscar la
informació, perquè s’entengui el que parlem, a part del que diu de manera molt
clara la moció.
I fins aquí.
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SRA. ALCALDESSA
La 34 i la 35 també vostè la presenta conjuntament, per tant, no cal posicionar-se.

SRA. SECRETÀRIA
Entenc que el posicionament de la 27 i la 28 és a favor.

SRA. ALCALDESSA
27 i 28 a favor?

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Perdó, sí, sí.

SRA. ALCALDESSA
31, 32 i 33 a favor?

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència ho faré una mica per blocs. El comentari sobre el primer
bloc, en el qual nosaltres subscrivim les mocions, que són la 26, 27 i 28, en el tema
de la moció per felicitar els alumnes, doncs molt positivament veure que aquest
triplicar aquest nivell d’excel·lència en els alumnes de la ciutat, vull dir, crec que és
una cosa que com a ciutat ens hauríem d’alegrar, això vol dir que hi ha moltes
coses que estan funcionant des de les diferents escoles públiques, concertades,
tota la ajuda que fa l’administració de l’ajuntament i també el reconeixement a les
famílies d’aquests alumnes, jo penso que tot aquest conjunt de coses fa que els
resultats vagin millorant i esperem que amb el temps, doncs com a mínim, si més
no, es mantinguin o també millorin.
Les altres dues mocions, la 27 i la 28, deixant de banda ja els comentaris que s’han
fet, són d’aquelles mocions que m’agraden, perquè moltes vegades quan
presentem mocions de ciutat o no presentem mocions de ciutat, estem discutint
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certes coses que moltes vegades presentem mocions que no són de ciutat i que,
per tant, no són necessàries, no haurien d’estar dintre del marc del Ple de
l’ajuntament. Precisament aquestes mocions, la 27 i la 28, la dels refugiats i la dels
afectats per la talidomida, són precisament d’aquelles mocions que estrictament no
són de ciutat, evidentment, però sí que poden afectar a ciutadans de l’Estat
Espanyol, de Catalunya i possiblement també de l'Hospitalet, o que afecten a certes
coses de la ciutat.
I, per tant, m’alegra veure com aquestes mocions es presenten conjuntament i
desmitifiquen una mica allò que moltes vegades en critiquem entre grups polítics,
de dir, ostres tu! aquesta moció de ciutat no ho és, doncs aquesta és una mostra
que moltes vegades la ciutat de l'Hospitalet té un marc molt més ampli que la pròpia
ciutat, sempre i quan també estic d’acord en què ha de primar més la nostra ciutat,
que per això estem aquí representant-la, en aquest cas.
Passaríem al bloc de la..., la moció 29 queda sobre la taula, la moció 30 que és la
de la reubicació de les pistes de la petanca a la plaça dels Veïns, aquesta moció a
mi, com que vinc d’una altra legislatura i, per tant, conec bastant el funcionament,
em provoca una dificultat a l’hora de votar-la, perquè entenc perfectament el que
s’està demanant des de la moció plantejada, però també és ben cert que en el seu
moment nosaltres vam presentar, com a Convergència, una moció, que vam retirar,
perquè vam estar veient que part del que s’està demanant ja s’ha produït, i jo no em
sento legitimat per saber si el procés era prou bo o el procés que es vol demanar ha
de ser més bo que l’anterior, i us ho dic amb tota confiança i amb tota l’obertura.
Penso que el consens i la participació ciutadana en un projecte d’aquests, s’ha de
produir, jo entenc que en el seu moment s’ha produït, jo no sé, repeteixo, si s’ha
produït d’una manera excel·lent, però si més no, en vaig fer el seguiment en el seu
dia i em semblava prou bo. I, per tant, no vull crear una disputa en posicionar-me a
favor d’uns o d’uns altres, m’abstindré, votaré en blanc en aquesta moció, però sí
que el que demano que surti el resultat que surti, es produeixi el que jo crec que ja
es va produir en el seu dia, vull dir, que hi hagi un “entente” entre tots els veïns,
associacions i tal.
Jo torno a repetir, faig la meva valoració, crec que en el seu dia es va fer un procés,
vaig fer el seguiment d’aquest procés, clar, a mi si em pregunten si és prou
excel·lent, jo, sincerament, no els hi sabria respondre, crec que sí, i també crec que
moltes coses de les que es demanen no és que siguin menors, però en el seu dia
es van produir i la veritat, vull dir, és tornar a repetir una cosa en un projecte que ja
s’ha elaborat i em crea una certa controvèrsia i per això aquest posicionament.
En el grup de la moció 31, 32 i 33, en la moció 31, un moment, és que tinc aquí els
papers, les tres mocions les votarem a favor. Quant a la moció 31, recalcar que la
discapacitat no és tan sols una qüestió relacionada amb les polítiques sanitàries, ni
de seguretat social, sinó que és una qüestió de drets humans, per tant,
l’accessibilitat universal seria la condició que garanteix l’exercici dels drets a totes
les persones, no és la persona que ha de normalitzar-se fins arribar a semblar-se a
la persona estàndard, sinó al contrari, és la societat, l’ambient, el que ha de ser
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normalitzat i adaptat i accessible per fer front a les necessitats de tots, incloent las
de les persones amb discapacitat.
La 32, a Catalunya, si bé la Llei espanyola és l’aplicable, tenim la Llei catalana de
transparència, que va més enllà que l’espanyola i, per tant, entenem que és
d’aplicació preferent la catalana. Al nostre entendre, els ens locals de Catalunya
haurien de prioritzar les plataformes i instruments que la Generalitat, juntament amb
les Diputacions catalanes, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya, posarà a l’abast dels ajuntaments i dels ens
supramunicipals. Per tant, entenem, tot i que votem a favor, que no és necessari
adherir-se a la Red d’Entitats Locals per a la transparència, ja que si l’ajuntament
s’acaba adherint al portal de transparència que a partir del 15 d’octubre es podrà
sol·licitar a través de l’EACAT, n’hi hauria més que suficient.
I quan a la 33, en el tema de l’ús institucional d’internet i de les seves eines, jo estic
també a favor, però també penso que moltes vegades les eines com Facebook,
Twitter i tot això, s’ha de ser molt curós en el seu ús i en el seu accés. I què vull dir
amb això, tothom sap que, per posar un exemple molt clar, el Twitter és un perfil en
el qual molta gent que no s’identifica amb res, l’utilitzen alguns per comunicar-se,
alguns per fer una conversa, d’altres per comunicar alguna cosa i d’altres per
llençar insults, reprovacions, o coses que moltes vegades, en el meu cas particular,
penso que se surten del context que hauria de ser. Per mi les plataformes aquestes
han de ser una eina, una eina que s’ha de potenciar, però sempre s’ha de buscar la
justa mesura, és a dir, que la gent tingui accés amb unes maneres, amb unes
formes, amb unes identificacions i que, lògicament, obtingui resposta de
l’administració, evidentment, però que no sigui una eina fàcil per utilitzar, per atacar
i reprovar, i no pel que, en aquest cas, potser acabem aprovant aquesta moció, sinó
que per utilitzar-la per comunicar-se, per demanar informació, per concrecions, no
la utilitzem o que no serveixi per utilitzar-la per manifestar-nos, per reprovar, sinó,
torno a repetir, vull dir, tinguem cura del que fem, fem-ho bé, jo estic d’acord, però
que es busquin les maneres de fer-ho possible d’una manera educada, si voleu dir.
Em falten la 34 i la 35, perdoneu, també les votem a favor, un moment, perquè en
una vull fer un vot diferenciat, en la 34 votarem punt per punt, hi ha vuit punts,
votarem a favor dels punts primer, segon, tercer, quart, sisè, setè i vuitè, i farem una
abstenció en el punt cinquè. Aquesta Llei és una Llei que es va aprovar en el
Parlament i que va comptar amb la participació molt activa de Convergència
Democràtica de Catalunya, per tant, en som plenament defensors, ara bé, aquesta
referència que es fa al govern de la Generalitat és sobrera, en quant a la no
aplicació de la Llei, no respon res d’allò previ i parteix del desconeixement, la
Generalitat l’està aplicant, una altra cosa són els temps.
I la 35, també votem a favor, tot i que vull fer una consideració, no m’agrada tampoc
estrictament la terminologia que s’utilitza en la moció, perquè demana fer certes
reprovacions i tal, i estem parlant que tots els temes de vaga, acomiadaments i tal,
passen, moltes vegades, pels jutjats del social, per una sèrie d’organismes jurídics,
els quals també els hem de posar en valor, jo no puc, amb la informació que jo tinc,
saber si tot allò que estan fent amb aquests treballadors és tal i com es diu a la
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moció, o hi ha situacions que jurídicament són correctes. I, per tant, torno a repetir,
la voto a favor, perquè en el seu dia ja vam posicionar-nos en aquests temes, però
també hauríem de ser més curosos en què moltes vegades hauríem de saber
traduir bé aquestes mocions, el que és el lèxic del que s’escriu, perquè hem
d’entendre que moltes vegades si hi ha unes actuacions judicials pel mig, pot ser
que aquestes siguin correctes o que no ho siguin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bé, nosaltres com estem em sembla que a totes, menys a una, de mocions
conjuntes, primer mostrar-me una mica en desacord amb aquest sistema de campi
qui pugui, perquè, a veure, si de fet estem penalitzant el posar-nos d’acord, hi ha
més temps per defendre la moció si no estàs d’acord amb ningú o si vols defendrela sols, que posant-te d’acord amb els companys, em sembla que per la següent
hem de mirar a veure com redistribuïm el temps per fer la defensa de les mocions.
Llavors, respecte de la moció per felicitar els alumnes amb resultats excel·lents, el 9
de setembre, fa vint dies, en aquesta mateixa sala d’actes, de plens, perdó, ens
vam reunir tots per felicitar a una sèrie d’alumnes que havien aconseguit el resultat
d’excel·lència, jo no entraré a valorar com..., estic d’acord amb el company de la
CUP, que s’haurien també de veure quins són aquests criteris d’excel·lència per tal
de felicitar de forma institucional, però bé, és un acte que ja es va fer, se’ls hi va
donar un diploma, es va felicitar als familiars, es va felicitar als centres educatius, jo
crec que, a part, se li va donar la difusió correcta, perquè estaven els mitjans de
comunicació, va sortir al diari, va sortir a la tele, ara venir aquí a presentar una altra
moció per tornar a felicitar aquests alumnes o gastar, ja no només temps nostre,
sinó temps de l’administració, en emetre comunicats, en emetre cartes, en
missatgeria, per fer alguna cosa que ja hem fet, nosaltres ho considerem
totalment..., és que no té cap tipus de sentit fer-ho. Llavors, la nostra assemblea ha
decidit votar en contra d’aquesta moció.
Després, com he tingut molt poc temps per explicar algunes coses, sí que m’ha
agradat moltíssim la precisió que ha fet el company Jordi Monrós sobre el tema de
l’accessibilitat universal, perquè el que es persegueix precisament és això, deixar
d’adaptar les coses, sinó dissenyar sense que hi hagi barreres, i quan parlem de
barreres ja no només parlem de barreres físiques, sinó també quan a
l’administració, en temes de transparència, que abans parlava també el company de
la CUP, parlem de la comunicació respecte als veïns, entenem també que hi ha
gent que té certes dificultats per entendre segons quins criteris. Llavors el que
hauríem de fer com a institució és emetre comunicats que tothom els entengui i, a
part, tenir eines, ja que tenim web i tenim altres tipus de comunicació de
l’ajuntament, que la gent que té certes dificultats per diferenciar colors, per..., hi ha
una sèrie de coses que són molt fàcils de fer i podríem fer, perquè aquesta
comunicació arribés a tothom i de forma fàcil. Llavors, nosaltres sí que entenem que
és un compromís i és una part també de la identitat de ciutat, si volem que
l'Hospitalet sigui una ciutat justa i igualitària, on tothom pugui viure i pugui exercir el
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seu dret ciutadà de forma lliure, doncs creiem que és una moció que sí que se
sumarà a aquesta identitat de ciutat que volem.
Després, del tema que parlàvem de l’ús institucional de Facebook i Twitter, bé, de
fet l’ús que es faci a nivell privat dels usuaris d’aquestes eines, al final és un ús seu,
el que sí que nosaltres tenim la responsabilitat de comunicar. Aquí a l'Hospitalet
se’ls hi ha donat, per part de regidors d’aquest govern, a la pregunta d’un ciutadà
pel carrer, se li ha dit “es que no tienes ni idea”, o se li ha dit, “et falta molta
informació”, perdona, es que la teva obligació és donar-li aquesta informació, i si
tenim eines per dir per què traiem arbres d’una avinguda de Bellvitge, abans que la
gent es revolti, perquè no entén perquè han tret aquests arbres i faci coses que no
ens agraden, doncs potser si tenim un element on puguem nosaltres dir, com
institució, mira, traurem 18 arbres de l’avinguda Marina de Bellvitge, perquè estan
malalts o pel que sigui, doncs tot aquest enrenou que hi ha i tota aquesta
reivindicació, doncs potser ja no és que la tallem, sinó que a la gent la tenim
contenta perquè a més els hi diem perquè passen les coses a la seva ciutat. Jo crec
que és una cosa molt bàsica i si volem parlar de ciutats transparents i de governs
transparents i de governs que tenen en compte la participació, són coses que hem
de tenir sempre com una responsabilitat.

Essent les 19 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra. Mercè Perea
i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Per posicionar-me en les mocions que no hem signat conjuntament, jo faré les
mocions 31, 32 i 33, i les altres les farà el Coque.
A veure, sobre la moció d’adhesió a la iniciativa Meta 2017, que va impulsar
l’Associació Sumem, a través de Guanyem, volem manifestar que estem d’acord
que es declari l’any 2017 com l’any de l’accessibilitat universal, creiem que és un
punt clau en la construcció de la ciutadania i creiem també que, més enllà de
l’adhesió, cal desenvolupar, com es diu a la moció, un pla d’accessibilitat universal
per garantir la igualtat entre tots i totes les persones a nivell d’aquesta ciutat.
Respecte a la moció d’adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a la transparència i
la participació, també votarem favorablement i ens agradaria, més enllà d’adherirnos a declaracions, que ja haguessin fets, i fet per nosaltres és que aquest
ajuntament avanci en aspectes de transparència, avanci també en aspectes de
participació ciutadana. Creiem que l'Hospitalet necessita apostar pel que és el
govern obert, que es basa en els principis de transparència, participació i
col·laboració. També necessitem modificar el Reglament de Participació Ciutadana,
per exemple, no és normal que entitats que demanin la paraula, hagin d’esperar-se
fins al final del Ple. També hem de canviar el Reglament de Participació dels
Consells de Districte, hem de ser capaços també de promoure audiències públiques
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i també, com manifestava anteriorment el portaveu de la CUP-Poble Actiu, hem de
fer que la informació municipal sigui oberta, pública i accessible, i també promoure
el que serien les consultes ciutadanes.
Sobre el tema de la moció sobre la millora de l’ús institucional d’internet i les seves
eines, estem d’acord que l’ajuntament de l'Hospitalet tingui un perfil de Facebook i
de Twitter, perquè crec que una gran ciutat com l'Hospitalet és necessari que tingui
aquests perfils, perquè hi ha molta gent que segueix l’actualitat a través de les
xarxes socials, i no es pot donar la informació a través de l’Alcaldessa o d’altres
responsables, perquè moltes vegades es confon el que és partit amb institució.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC)
Respecte a la moció sobre la Llei contra la LGTBfòbia, cal recordar que aquesta és
una Llei que porta aprovada un any, va suposar un gran avanç respecte als drets de
les persones bisexuals, gais, transgèneres i intersexuals, i va posar al capdavant
Catalunya del reconeixement d’aquests drets i encara hi ha molta feina a fer.
Ara fa 10 anys que es va aprovar el matrimoni igualitari amb la reforma del codi
civil, i molta gent pensa que ja està tot fet i que ja hem assolit tot el que havíem
d’assolir, la realitat és que avui encara ens trobem amb situacions de discriminació
respecte d’aquestes persones en àmbits com l’educació, la sanitat, l’accés a
l’habitatge o la feina i, en molts casos, en la majoria de casos, en els col·lectius més
vulnerables que són els joves, les dones i els homes transgèneres.
Aquesta és una Llei que no dóna privilegis, que és garantia de drets i per fer
efectiva la protecció d’aquests drets i la plena igualtat dels ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet, sense cap tipus de discriminació per raons d’identitat de gènere o
d’orientació afectivo-sexual, cal impulsar la implementació d’aquesta Llei a nivell
municipal, aprofitant tots els recursos i mecanismes disponibles per tal de fer de
l'Hospitalet una ciutat lliure de LGTBfòbia i, per tant, votarem a favor d’aquesta Llei.
Respecte a la moció presentada per la CUP, defensada per la CUP, sobre la
represàlia als treballadors de Telefònica i empreses subcontractades, nosaltres
votarem a favor per coherència, perquè ja aquest Ple municipal es va manifestar a
favor del “Compromís de les Escales” i, per tant, creiem que cal donar suport a
aquests treballadors.
I respecte a la moció sobre la petanca, nosaltres creiem que aquest conflicte no
hauria d’haver arribat aquí, que alguna cosa es deu haver fet malament si hi ha
veïns, hi ha problemes, hi ha conflictes, perquè no s’ha fet un procés prou
participatiu potser o perquè no s’ha donat resposta suficient o la informació
suficient, a una part d’aquests veïns. Creiem que aquesta moció va en la línea de
demanar diàleg, de demanar consens i creiem que aquesta és la via per resoldre
aquest conflicte entre veïns, que s’asseguin les parts, que es proporcioni tota la
informació disponible, que s’arribi al màxim consens, pel benefici de tots els veïns, i
evitar problemes i conflictes al barri. Votarem a favor.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bé, nosaltres hem subscrit la moció conjunta 26, sobre els alumnes i els resultats
excel·lents a la prova d’accés a la universitat, per tant, nosaltres felicitem aquests
alumnes i esperem que l’any que ve encara se sumin més alumnes, això significarà,
doncs que la nostra gent jove, els nostres alumnes, doncs encara milloren més en
aquest sentit.
Respecte a la moció 27, sobre el tema de la població refugiada, nosaltres votarem a
favor. El problema sirio es un conflicto que afecta a millones de personas, que se
ven obligadas a salir de su casa de manera obligatoria, en contra de su voluntad,
todos debemos ayudar a esas personas desde nuestros puntos de responsabilidad,
para ayudarles, en la medida que se pueda, a sobrellevar mejor esta situación,
entendiendo también que desde el ayuntamiento de Hospitalet tenemos, en este
sentido, poca capacidad de influencia respecto a todo el conflicto a nivel
internacional, pero sí que es verdad que la respuesta que se le debe dar a nivel
municipal, es ayudar a todas aquellas personas que vengan, en este caso, a
Hospitalet, a través de ONGS, a través de Cruz Roja, pues que estén lo mejor
posible e intentar acogerlas.
Respecto a la moción 28, la moción sobre la talidomida, votaremos algunos puntos
a favor, la moción nos recuerda la dramática situación que han sufrido y sufren los
afectados por talidomida, y este ayuntamiento, como no puede ser de otra manera,
pues debemos mostrar el apoyo a las víctimas, a las familias y a la asociación
AVITE, en la lucha que llevan desarrollando desde hace tiempo. En estos días
además, hemos visto como la sentencia del Tribunal Supremo, pues les ha dado la
espalda en este sentido, diciéndoles que estaba prescrita su reclamación y
recuerdan que desde el año 2008 ya tenían la posibilidad de reclamar y en su
momento no lo hicieron. Nosotros apoyamos a estas víctimas en la lucha judicial,
porque entendemos que la farmacéutica debe responder a los afectados, no
solamente con buenas palabras y de forma verbal, sino indemnizarlos como ha
pasado en otros países. Respecto al punto número 3, nosotros nos abstendremos,
porque entendemos que ya el gobierno Zapatero, en el ejecutivo del 2010, ya se
hizo una valoración a unas personas, estas personas ya fueron atendidas e
indemnizadas y, por tanto, nos abstendremos en este sentido.
Respecto a la moción 29, la del pino queda encima de la mesa.
Respecto a la moción número 30, sobre la ubicación de la pista de petanca,
nosotros conocemos de cerca la reivindicación de estos vecinos, desde hace
tiempo somos conscientes y nos hemos ido reuniendo con ellos y nos han
explicado la evolución de las negociaciones, entendemos que no se han atendido
sus reivindicaciones, ellos han planteado diferentes alternativas. Y entonces
nosotros vemos con buenos ojos esta moción, porque lo único que pide es, por un
lado el diálogo entre las partes, entre la asociación de vecinos, el ayuntamiento de
Hospitalet y estos vecinos afectados, y por otro lado, pues que se plantee y que se
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valoren las otras alternativas que desde su punto de vista se plantean. He intentado
de alguna manera minimizar esas críticas, ellos aseguran que no son dos o tres
personas, además han conseguido firmas que así lo demuestran y, por tanto,
nosotros creemos que es de justicia, pues que el ayuntamiento y la asociación de
vecinos sigan abriendo una vía de diálogo con ellos, para intentar conseguir entre
todos, el mejor acuerdo posible.
Respecto a la moción 31, nosotros también la votaremos a favor, porque
entendemos además que es una labor de la administración, la de colaborar en la
toma de consciencia respecto a esas personas con discapacidad, tenemos que ser
conscientes que la administración debe adaptarse a esas personas y no esas
personas deben adaptarse, pues a la situación que vive la administración. Como
dice la moción, pues en estos últimos años, en estas últimas décadas, pues se ha
avanzado de manera significativa en este camino, pero sí que es verdad que
todavía queda camino por andar. Y, en este sentido, nosotros consideramos que
además es importante hacer hincapié en el hecho de concienciar desde la escuela,
para que los menores, nuestros pequeños, pues crezcan ya con el compromiso y
apoyo a esas personas con discapacidad.
Respecte a la moció 32, la Xarxa d’Entitats Locals per la transparència i la
participació, també la votarem a favor, considerem que tot allò que pugui fer que
l’ajuntament de l'Hospitalet, en aquest cas, doncs millori i aconsegueixi sinèrgies i
cooperació entre els diferents ajuntaments, doncs és positiu no només pels
ciutadans, sinó també per la pròpia administració, perquè entre tots millorem millor,
junts millorem més. I, per tant, nosaltres ho veiem positivament i, a més a més, és
un fet que reportarà de manera positiva a la ciutadania de l'Hospitalet.
També votarem a favor de la millora de l’ús institucional d’internet i de les seves
eines, considerem que tot allò que apropi d’una manera o altra, en el segle XXI,
doncs a través de les xarxes socials, a través d’internet, doncs és positiu, no només
per la institució, sinó com la moció d’abans, també per a la pròpia ciutadania,
perquè adquireix més informació i de manera immediata, doncs a les coses que
estan succeint a la ciutat i, per tant, nosaltres veiem molt positivament aquesta
moció. També ens preocupa qui gestionarà des d’aquest ajuntament, aquestes
eines, perquè, clar, tenint en compte que el Cap de Comunicació de l’ajuntament de
l'Hospitalet, de manera clara, participa en un debat electoral dient que ve per part
del PSC, doncs clar, nosaltres veiem amb certes sospites que hi hagi una voluntat
d’objectivitat per part de la persona encarregada de coordinar tot el tema de
comunicació.
Respecte a la moció 34, sobre els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, doncs
nosaltres votarem a favor de manera global, entenem que a dia d’avui no pot ser
d’una altra manera, que no pot haver discriminació vers aquestes persones, sí que
és cert que nosaltres ens abstindrem en certs punts, perquè no ho acabem de
veure clar, en el sentit que en el tercer punt parla d’editar una guia “para su mejor
entendimiento”, llavors nosaltres considerem que ha de ser la Generalitat de
Catalunya, no l’ajuntament de l'Hospitalet qui faci aquesta guia arreu i faci la difusió
a través, evidentment, de les Diputacions i a través dels ajuntaments, però no és
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l’ajuntament de l'Hospitalet qui ha de fer aquesta guia, nosaltres, al nostre entendre,
sinó que és la pròpia Generalitat com a legisladora. També en el punt número 4,
que vostès també parlen del full de ruta d’aquesta Llei, nosaltres considerem que si
s’està parlant de fer un conveni de col·laboració, doncs ja sigui aquest òrgan de
coordinació qui estableixi les prioritats d’aquesta Llei, tampoc entenem que hagi de
ser l’ajuntament de l'Hospitalet. I després, també parlen vostès de les competències
que ha de tenir, o sigui, que desenvolupi aquesta Llei en funció de les competències
de cada districte, llavors no sé jo quines competències pot tenir cada districte en
aquest cas concret.
I finalment, la moció de Movistar, nosaltres votarem a favor, tot i que tampoc
entenem molt bé cóm es pot canalitzar i cóm l’ajuntament de l'Hospitalet pot tenir
certes competències o certes, bé, certa capacitat d’influència en aquestes
empreses a l’hora que aquestes empreses es facin enrere en la seva decisió
d’acomiadar gent, en el sentit que hi ha un procés judicial i no sé fins a quin punt un
ajuntament, una administració, pot treure o no la raó a aquesta decisió judicial.
Gràcies

Essent les 19.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
A veure, jo comentaré la moció 26, nosaltres felicitem als i les alumnes pel seu
esforç, a les famílies, als docents i a la comunitat educativa, pel suport que es
tradueix en aquest bons resultats. No obstant això, cal recordar que en aquesta
ciutat existeixen dues escoles en barracons, la Paco Candel i la Ernest Lluch,
barracons que aquest any han arribat a un lamentable estat, brut, oxidat, sense
reparar, denunciem això i que el govern de la Generalitat retalla contínuament
l’escola pública sota la “inverosímil” afirmació que no tenim pressupost, mentre
afavoreix escoles privades que segreguen alumnes per sexe, a l'Hospitalet l’escola
de l’Opus Dei gaudeix de 4,5 milions d’euros anuals. Difícilment es podran assolir
els objectius educatius en aquestes condicions de desavantatge, malgrat l’esforç,
constància, professionalitat i creativitat de la comunitat educativa, que lluita contra
aquest desmantellament planificat de l’escola pública. Continuarem lluitant per un
sistema educatiu públic i de qualitat, fins que no faci falta felicitar a ningú per la
seva excel·lència particular, perquè l’excel·lència serà col·lectiva amb les mateixes
oportunitats, amb els mateixos valors igualitaris i de justícia social.
També vull comentar la moció 32, nosaltres estem molt d’acord amb l’esperit de la
moció, però remarcar que la participació i la transparència ciutadana va més enllà
dels punts acordats, que la participació es construeix des de la base de la mateixa
societat, des dels barris, amb xarxes veïnals que impulsin projectes de convivència,
socials, educatius, i són el veritable pilar d’un municipalisme integrador i
transparent.
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També vull comentar la moció 34, i començo agraint a la Federació de
l’Alliberament Gai i Lesbià, l’observatori contra l’homofòbia, i a la societat civil que
lluita per la igualtat, la identitat sexual de les persones no ha de ser jutjada per
ningú, ni coartar els seus drets civils, ni socials, per aquest fet, es tracta de trencar
amb perjudicis d’una societat patriarcal, amb models d’afectivitat i familiars moltes
vegades superats per la pròpia societat, es tracta de poder expressar lliurament la
pròpia identitat sexual, sense convencionalismes, ni tabús, que impedeixin el
desenvolupament d’una vida plena, de reconèixer la diversitat d’identitats sexuals i
que ningú pateixi discriminació, ni pèrdua de drets per ser qui és.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Bé, un parell de comentaris pel que fa a la moció 28, sobre la talidomina, com
sempre nosaltres estarem al costat dels veïns i ciutadans que pateixen i més quan
pateixen per fer negoci amb la seva salut. És una situació que no es pot permetre,
sempre donarem suport a la lluita d’AVITE, estarem amb la defensa dels drets i
aquests ciutadans no demanen almoina, ni la necessiten, el que necessiten és
realment que aquestes ajudes, que en el seu moment es van concedir, que arribin,
que tinguin un mitjà per demanar-les i que no quedi en paper mullat.
Una altra moció que comentaré és la 33, de les millores de l’ús institucional de la
xarxa d’internet i de les seves eines, creiem que és una bona, una molt bona
iniciativa, sempre és positiu tenir més canals de comunicació pels nostres veïns,
canals ràpids, ens hem d’adaptar a les noves eines comunicatives que tenim i hem
de fer-ho ràpidament, perquè es desenvolupen molt ràpidament i ens quedem
enrere. Això pot servir per resolució de conflictes, fomentarà la pluralitat i, com ha
comentat el nostre company, no estem d’acord en què les notícies de l’ajuntament
es donin des d’un perfil de l’Alcaldessa o des del perfil d’algun partit, s’ha de donar
des d’un perfil institucional que representi a tots, perquè les mocions i les propostes
que es fan en aquest Ple no són només d’un sector d’aquest Ple, són de tots i s’han
de comunicar degudament.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Bona tarda, el posicionament sobre la 27, òbviament la signem. Sobre la moció de
refugiats, nosaltres aniríem més enllà, però entenem que és una moció que vol
sumar els màxims suports, però volem situar elements, no és una guerra, no només
són els sirians, és un model, és un sistema, un sistema econòmic, un sistema de
dominació militar i això provoca el que provoca, no és Síria, és Irak, és Líbia, és
Pakistan, és Afganistan, és Iemen, on Nacions Unides indica que mort més gent
pels droides que envien míssils i llencen míssils, que la gent d’Al qaeda a la guerra
del Iemen.
Per tant, vivim una situació molt complicada, molt complexa, al Mediterrani, on les
potencies estan novament generant un neocolonialisme, que genera morts, genera
guerres, i les multinacionals del sector energètic són les que, de la mà de molts
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governs de diferents colors, dels grans partits, també a nivell europeu, han provocat
això que deien les “primaveres àrabs” i no ho eren. Ara a Egipte tenim un altre
militar que condemna a molta gent, desenes de persones, a mort i Europa calla
també davant aquest magnicidi.
Per tant, estem a favor, però volem situar això, que es continuen creant més traves,
a nivell europeu, sobre els refugiats i que nosaltres creiem en l’agilitat necessària
d’aquest ajuntament i de la societat civil, que avui després ha demanat la paraula al
respecte, hem de fer tot el possible perquè aquesta gent tingui resolta aquesta
necessitat peremptòria.
Respecte al posicionament de la moció per demanar l’adhesió a la iniciativa Meta
2017, res a dir, Sumem, una organització jove, una organització potent, està
treballant a fons i amb d’altres entitats, per fer una cosa que sembla mentida que
encara avui haguem de portar a un Ple, que és que tothom, totes les
administracions, treballem perquè s’assoleixi d’una manera normal, digne, sense fer
mocions, precisament, l’accessibilitat, la normalitat, de persones amb discapacitat.
I darrera, la 35, la moció sobre els vaguistes, hi ha més vaguistes a la ciutat
acomiadats, no diré noms, però solament situar que les multinacionals també
passen per sobre d’allò que diuen i que acorden la Llei i els tribunals. Tenim a
Coca-Cola que sentències fermes com el Tribunal Suprem, doncs incompleix la Llei,
continua acomiadant a la gent al carrer, no compleix la Llei, no obre les fàbriques,
etc. Llavors, també és una necessitat, alguns ho comentaven, doncs sí, és
necessari donar suport als treballadors i treballadores, perquè malauradament el
sistema capitalista, les relacions laborals que tenim actualment, doncs deixen als
treballadors amb pocs recursos per defensar els seus drets davant les
multinacionals i altres empreses. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bien, gracias, en cuanto a la 26, nosotros también queremos felicitar a estas
personas, a estos chicos que han conseguido estos resultados tan excelentes y yo
creo que es bueno que la sociedad lo reconozca. Es cierto que hay que tener
especial cuidado de que no quede gente marginada, que no haya escuelas con
barracones y tal, y esto hay que denunciarlo, porque entendemos que todo el
mundo tiene derecho a tener las mismas oportunidades, eso es cierto, y no todo el
mundo tiene quizás a veces la posibilidad de llegar a la excelencia, porque no ha
tenido las herramientas para poder hacerlo. Pero no es menos cierto, amigos y
amigas, que yo creo sinceramente que los que se lo merecen, hay que
reconocérselo, seguramente los que han hecho estos resultados se lo han ganado
a pulso también, y es bueno que la sociedad también lo reconozca. La excelencia
es buena en sí, es buena porque hace personas que en definitiva se preparen para
abordar el futuro con muchas más garantías y tendrán muchas más oportunidades,
pero en cualquier caso es bueno, porque todo lo que sea tener gente muy
preparada, que al final eso no es gratis, que va con el esfuerzo y el sacrificio, yo
creo sinceramente que es bueno que se reconozca públicamente y aquí se está
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haciendo. Por lo tanto, yo estoy a favor y también les felicito, sin dejar de ver lo otro
que han dicho algunos compañeros por aquí, que tienen toda la razón y que
también había que apoyarlo.
En cuanto a la 27, naturalmente que estamos a favor, como no podía ser de otra
manera, a todos los impresionó la fotografía aquella que vimos, que despertó
conciencias, cuando un niño en una playa yacía, eso despertó las conciencias que
yo creo que tendrían que estar despiertas mucho antes, es lamentable que
tengamos que ver esto para reaccionar mínimamente. Pero yo creo que la realidad
de esto es que acudir para evitar estos éxodos, por esta injusticia que hay en el
mundo, el primer mundo tiene que darse cuenta que hay que abordarlo de otra
manera, se tiene que abordar en su sitio, donde realmente toca, tenemos que tomar
conciencia que si Naciones Unidas y las potencias del mundo que tienen
posibilidades económicas, al final no hacen lo que tienen que hacer y abordan el
problema en la raíz, que es evitar que la gente tenga que marcharse de su tierra por
guerras, por la injusticia, por hambre, por la hambruna que azota, no al tercer
mundo, sino a ese cuarto mundo que ni conocemos, nunca acabaremos, y al final
Europa no podrá recoger a todo el mundo, al final todo el mundo se querrá ir. Es
imposible, porque esto es una política de parcheo, que es muy justa que la
hagamos y que volquemos todos los recursos que podamos y toda la solidaridad,
derrochemos solidaridad con estas personas, pero al mismo tiempo no nos
olvidemos que el problema hay que abordarlo en la raíz. Por lo tanto, por supuesto
que estamos de acuerdo y votaremos con las dos manos, si es posible, esta
moción.
Y claro, estamos en algo parecido, salvando las diferencias, con el tema de la
talidomida, estamos a favor, por supuesto, y nos duele que los gobiernos y los
jueces al final no tomen conciencia, y que algunos se basen en que ya en su
momento se hicieron reclamaciones, pero ahí quedan, cuando vemos esas
imágenes en televisión, a todos se nos revuelve el alma de ver como estas
personas han quedado y que se les niegue un mínimo de recompensa, que además
nunca les va a compensar, por lo que todos vemos que tienen y que padecen. Por
lo tanto, estamos a favor y hacer una crítica, que hace unos días hemos visto en las
noticias, que se les ha dicho que no y que se les ha tirado para atrás, es bueno que
tomemos conciencia todos y que cualquier administración, cualquier entidad,
sigamos haciendo presión para que, de una vez por todas, se reconozcan los
derechos de estas personas.
Bueno, en cuanto a la 29, se queda encima de la mesa, eso quiere decir que la
haremos cuando toque.
Y luego la 30, bueno pues estamos también muy de acuerdo en que el tema de la
valoración de las propuestas para la reubicación de las pistas de la petanca, pues
se haga con el máximo consenso posible, que los vecinos digan la suya, y no es
bueno agotar las 40.000 vías de diálogo que puedan haber. Por lo tanto, nosotros
creemos que siempre hay que dialogar y darle una segunda oportunidad al diálogo,
porque parece ser que este problema lleva ya mucho tiempo encima de la mesa y
no acaba de resolverse, y lo que hay que hacer y es nuestra obligación como
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gobernantes, es escuchar a los ciudadanos y darles si hay que dar una segunda y
una tercera oportunidad, para de una vez por todas llegar a acuerdos, que
sobretodo satisfagan a los usuarios, a los contribuyentes, a los que realmente, pues
tienen que utilizar esas pistas y los que tienen que estar de acuerdo o no. Pero sí
es bueno también que entre los vecinos se pongan de acuerdo y que hablen,
porque parece que a veces hay posturas encontradas y nosotros, pues a veces, el
gobierno tiene que verse como juez e intentar hacer un poco de juez, y entonces es
bueno que también los vecinos hablen. Pero por supuesto que el ayuntamiento
tiene que apoyar todo lo que digan los vecinos, porque para eso está, y darles la
oportunidad del diálogo, yo por eso estoy de acuerdo en votar a favor para que se
vuelva a hablar y que se llegue a un acuerdo satisfactorio, para que los vecinos
estén, obviamente, valga la redundancia, satisfechos.
Pues en cuanto a la 31 también estaremos a favor de ella. La 32, pues
evidentemente también estamos a favor, es bueno que haya transparencia, que
haya participación y que estas herramientas estén al lado de los ciudadanos, para
que de alguna manera las puedan utilizar, siempre ha sido buena la transparencia.
Pero yo haría una salvaguarda, porque a veces estas redes sociales, que pueden
ser una herramienta perfecta, sin quitar la libertad de expresión, que por supuesto
esto es un derecho que todos tenemos, hay que tener cuidado porque mucha gente
se ampara y detrás de un teclado y con perfiles falsos, se dedica a insultar, a
calumniar, y esto sí que habría que regularlo de alguna manera para que, en
definitiva, siendo una herramienta de comunicación, que sea buena y que todo el
mundo diga y se exprese en libertad, estando en contra incluso, pues bueno,
algunas veces metemos la pata, decimos cosas inconvenientes, pero una cosa es
esa y otra cosa es que hay gente profesional de la calumnia, escondida detrás de
un teclado con un perfil falso, eso sí que habría que regularlo también. Y estoy
absolutamente de acuerdo en que la transparencia es buena y que la gente tiene
que expresarse en absoluta libertad, pero en absoluta libertad, por lo tanto, estamos
a favor de esa moción.
La 33, pues otro tanto de lo mismo, yo creo que es bueno que hayan buenas
herramientas institucionales y, por lo tanto, estamos a favor, por supuesto no puede
ser de otra manera, la votaremos a favor también.
Bueno, luego tenemos aquí una moción que yo, sinceramente, a mi me sobrepasa
un poco, estando y vaya por delante, que estoy absolutamente de acuerdo en todo
el respeto y que por eso vamos a votar a favor, sin ninguna duda. Pero claro, a mí
se me escapan algunas cosas, he tenido que ir al glosario, por eso le decía el otro
día, dicho un poco en clave de humor, a Christian, que nos facilitara el glosario,
porque como esto ha evolucionado tanto y cada día aparecen nombres, que los que
venimos de la etapa de la postguerra no estamos tan duchos en estas artes
amatorias y en estas formas de ver las cosas, pues se nos escapan algunas
cuestiones que sí es bueno, y yo le digo esto en clave de humor, que se nos
explique, porque hay un lenguaje que algunos no entendemos, dicho en clave de
humor. Pero no puede ser de otra manera, estamos absolutamente de acuerdo en
el respeto a todas las identidades, a todas las formas de ver, cada uno allá como
quiera verlo, pero sobretodo la sociedad tiene que estar absolutamente respetuosa
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con toda forma de ver la sexualidad y de ver, pues las diferencias que puede haber
entre unos y otros de mentalidad. Por lo tanto, que quede claro, muy a favor y
respeto para cualquier tipo de colectivos.
Y en cuanto a la 35, pues hombre, también estamos a favor, quien va a decir que
no está a favor de los vaguistas, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado,
porque a veces nos metemos en terrenos en los que no tenemos competencia, no
tenemos competencia y que no sabemos en el fondo qué puede pasar, pero sí que
por supuesto yo creo que hay que apoyar a los trabajadores, porque es verdad que
hay empresas que están haciendo verdaderos disparates, y sobretodo estas
empresas de telefonía y demás, todos sabemos que están utilizando contratos
basura, que están haciendo cosas que hoy en día, pues yo creo que ya no tendrían
que estar existiendo todo este tipo de contratos, porque es hacer a la gente que
esté trabajando y que siga siendo pobre aún teniendo trabajo, que no tenga ni para
cubrir sus primeras necesidades, con contratos a tiempo parcial, que hoy vienes,
mañana no vienes, por lo tanto yo estaría siempre a favor de apoyar todas estas
historias. Pero en cualquier caso sí que hay que tener cuidado en cómo se
presentan, porque a veces generamos unas expectativas que no podemos cumplir,
y eso es lo que a mí me molesta, cuando hacemos cosas aquí que luego no
podemos sacar adelante, porque no son competencia nuestra, y hay un grado alto
de frustración, y dicen es que al final no hacen nada, sí que hacemos, pero no
siempre es competencia nuestra. Por lo tanto, esta también la votaremos a favor.
Y creo que ya no hay ninguna más.

Essent les 19.31 hores, abandona la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Jo faré un parell de les mocions que ens queden, que no hem presentat, i el
company Manolo Brinquis i Jesús Husillos faran la resta.
Començo pel final, l’última, la 35, contra la repressió i l’acomiadament als vaguistes
de Movistar, nosaltres la votarem favorablement, ja en el Ple anterior va venir aquí
la moció dita de les Escales, on ja vam manifestar el nostre recolzament als
treballadors que en aquell moment patien unes condicions laborals, diguéssim, poc
dignes, com a mínim, i ara anem un pas més enllà i ja parlem d’acomiadaments,
d’amenaces, de tota una sèrie de condicions, diguéssim, no laborals, sinó
segurament infralaborals, contra les quals, evidentment, ens hem de manifestar en
contra.

Essent les 19.32 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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I després faré el punt número 30, que parla de les pistes de petanca de la plaça
dels Veïns, en l’actualitat, i que fa referència al barri de Gran Via Sud. Mirin, per mi
el que seria fàcil seria votar a favor d’aquesta moció, perquè diu una cosa, escolti,
que l’ajuntament propiciï el diàleg entre uns i uns altres, i a veure si es posen
d’acord, però votarem en contra i explicaré el per què. Nosaltres evidentment no
estem en contra de l’acord, no estem en contra del debat i no estem en contra de
les converses i del consens, però sí que estem també i sobretot a favor d’altres
coses. Per exemple estem a favor de la gent que cada dia treballa pel seu barri,
durant tot el dia, durant tot l’any, no només per un tema, sinó per molts temes, per
exemple, les associacions de veïns. Nosaltres hem treballat amb aquesta
Associació de Veïns, amb la Comissió de festes, amb el Club de Petanca, d’aquell
barri, per mirar de tirar endavant aquest projecte.
Aquest projecte deu ser..., pels que no ho sàpiguen, en el mandat anterior jo era
regidor en l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, ara és el Sr. Pepe
Castro, durant aquell temps vam enviar tres projectes, perquè l’associació de veïns i
el club de la petanca els poguessin exposar, que els veïns opinessin i que ens
fessin una proposta de quin era el que més li agradava. Així ho vam fer, va estar
durant molt de temps exposat, vam estar parlant de com tirar endavant aquest
projecte, un projecte que ja venia d’anys anteriors i que no es va poder fer per no
tenir disponibilitat econòmica. Vam arribar a l’acord de tirar endavant un projecte, un
projecte que, per cert, el grup impulsor d’aquesta moció va votar favorablement, fa
menys d’un any, però val la pena segurament recordar-ho.
Tot aquest procés després, a partir d’aquí, van haver-hi una sèrie de veïns que amb
tot el dret del món, faltaria més, van manifestar que no estaven d’acord, que no ho
veien clar, que creien que hi havia opcions millors. Vam estar parlant amb ells, ells
ens van proposar la possibilitat d’anar a d’altres llocs alternatius en el barri, per
encabir les pistes de petanca, vam anar a veure-ho, vam fer propostes, vam veure
que eren, diguéssim, pitjor proposta que la que teníem a sobre de la taula, malgrat
tot ho vam parlar tot una altra vegada amb l’Associació de Veïns, amb la Comissió
de Festes, amb el Club de la Petanca, vam tirar tot això endavant, vam fer tots els
debats, vam parlar amb uns, vam parlar amb uns altres, es va fer una assemblea de
veïns, feta per l’Associació de Veïns per exposar el projecte, per debatre’l, aquells
veïns que no estaven d’acord, alguns d’aquells veïns, van anar a l’Associació, es va
fer el debat, es va votar, es va tirar endavant el projecte i aquest projecte està
aprovat des del mes de juny.
Mirin, nosaltres, tal i com ha anat la votació de la moció, instarem, provocarem i
convocarem una nova reunió, farem aquest treball i mirarem de posar d’acord les
parts, però també els hi dic, no aturarem el projecte, el tirarem endavant, aquest
que és el que tenim, aquest, un altre que es posin d’acord a la reunió quan
estiguem tots plegats, un altre, però aquest projecte sortirà endavant més aviat que
d’hora, perquè fa massa temps que en aquell barri estan esperant la nostra
resposta. I com tots donen lliçó de participació, als grups signants d’aquesta moció
només els hi demanaria una cosa, que la propera vegada que presentin una moció
demanant diàleg i participació, parlin, com mínim, amb les dues parts, no és
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possible que amb el teixit associatiu que hi ha en aquell barri, cap dels partits que
han presentat la moció, abans de presentar-la, hagi parlat ni amb l’Associació de
Veïns, ni amb el Club de la Petanca, ni amb la Comissió de Festes.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sobre els punts 32 i 33 votarem a favor, però sí que volíem fer algun comentari. A
l'Hospitalet portem temps treballant per fomentar la participació ciutadana i la
transparència a l’administració, aquest govern municipal s’ha compromès en fer una
administració més eficient i propera a la ciutadania, un ajuntament més accessible,
més participatiu, que apropi la ciutadania a la gestió municipal, els resultats
obtinguts i els recursos utilitzats, i que procura transmetre una imatge positiva de la
ciutat. Treballar per una administració més transparent, és també una de les claus
per assegurar la confiança de la ciutadania en el sistema democràtic i en les
institucions, abans algun grup també ja ho ha comentat.
I una de les primeres decisions de l’Alcaldessa en aquest sentit i en aquest mandat,
ha sigut donar la màxima rellevància al disseny i la implantació de les polítiques de
transparència municipal i de l’open data, i això ha estat una competència que ha
quedat directament reservada i depenent d’alcaldia. Podríem posar més exemples
sobre temes de transparència i de participació ciutadana, però sobre la
transparència volem dir que s’ha facilitat que la ciutadania pugui fer efectiu el seu
dret a rebre tota la informació de forma ràpida i senzilla, així com conèixer com
s’administren els recursos públics i com es desenvolupa el dia a dia de la política
local.
En aquest sentit, ha tingut un paper rellevant la web municipal, que hem
desenvolupat i reforçat en els últims anys. Remarcar sobre la web municipal que ha
rebut el segell de Infoparticipa, que és un distintiu de qualitat i de transparència de
la comunicació pública local, que atorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una
puntuació del 100%. Val a dir que és la població de major nombre d’habitants que
obté aquesta màxima qualificació. També ha tret una puntuació d’un 97,5% de
l’Índex de Transparència dels Ajuntaments del 2014, l’ITA, i se situa en la posició
número 26 de la classificació que elabora l’organització de Transparency
International España.
I destacar també que l’ajuntament de l'Hospitalet va posar en funcionament aquesta
web l’any 2012, un portal de transparència que recull informacions publicades a la
web municipal i a la seu electrònica, que l’estructura d’aquesta web està basada per
l’enquesta de l’ITA, que he comentat abans, i que el que es dedica és a agafar
diferents enllaços de la web i els posa a disposició de manera senzilla, per a la
resta de ciutadania. La nostra previsió és que a finals d’any estarem en disposició
de publicar un nou portal de transparència per part del servei d’Informàtica de TIC i
tenir-ho operatiu a principi del 2016.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
El meu posicionament serà relatiu a la moció número 31 i la número 34. Respecte
de la número 31, la relativa a la iniciativa Meta, entenem que és una iniciativa
d’ampli espectre, donarem suport, però sí que ens permetreu fer alguna apreciació.
I principalment en la línia de recordar fer una breu història de tota la tasca que en
aquesta ciutat s’ha fet en tot l’àmbit de l’eliminació de barreres de tot tipus, en
definitiva, en pro de l’accessibilitat. Però és evident que en l’any 1997, doncs el
concepte de diversitat funcional encara no existia, per tant, era un pla
d’accessibilitat d’aquella època. Ho refereixo precisament per això, per reivindicar la
tasca que en aquesta ciutat s’ha fet des de llavors i fins a l’actual pla vigent,
adequat a les disposicions de la Llei del 2014. No obstant això, i entenent o recollint
l’esperit de la proposta, hi votem a favor, i a més, en tant que, bé, és una adhesió a
un moviment, per dir-ho d’alguna manera, que va més enllà de les nostres fronteres
i que pretén instar al govern de l’Estat a també abocar-hi recursos, abocar-hi
propostes, en pro d’aquesta fita. Aprofitem també per donar la benvinguda als
membres de l’Associació Sumem, que en definitiva són qui han proposat la
iniciativa.
I amb això, passo a la número 34, que també aprofito per donar la benvinguda a
alguns responsables de l’Observatori contra l’homofòbia, i evidentment el Partit
Socialista de l'Hospitalet li donarà ple suport a la mateixa, no pot ser d’una altra
manera, i ja abans el regidor d’Esquerra Republicana hi feia referència, però jo no
m’hi puc estar tampoc de dir, de recordar, que precisament fa poca cosa més de 10
anys, el govern socialista de l’època, doncs va aprovar la Llei del matrimoni
igualitari. Jo crec, i permeteu-me, alguna reflexió que jo crec que encara i ser temes
absolutament diferents, però sí que guarden algunes similituds, en aquell moment,
si recordeu, n’hi va haver un grup que va instar un recurs d’inconstitucionalitat a
aquesta Llei, i avui, només 10 anys després, no només està plenament incorporat,
sinó que també aquells mateixos que van recórrer en gaudeixen dels efectes del
matrimoni igualitari a Espanya. Al marge d’això o vinculat amb això, i és on vull anar
a parar, respecte de la moció, en definitiva es tracta de més drets, de més visibilitat
i, com deia, votarem a favor.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, de la moció demanant la implementació de la Llei 11/2014, la Llei contra la
LGTBIfòbia, vinga va que ho podem dir, no passa res, es pot dir, es pot dir com a
nova paraula, es pot intentar utilitzar, ens hem deixat segurament a l’exposició que
ha sigut bastant caòtica i demano disculpes per la meva exposició bastant caòtica al
principi, m’està costant adaptar-me al format d’avui, de tantes mocions conjuntes i
presentar-les tan ràpidament i argumentar-les, bé, segurament no s’ha entès un
borrall del que he explicat al principi.
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Ens agradaria fer esment i poder explicar, que un dels aspectes que no s’està
implementant de forma adequada és el règim d’infraccions i sancions, i caldria
l’aprovació d’un decret específic que regulés el funcionament de les denuncies per
presentar a la Generalitat davant d’un incident homòfob. Aquest és un dels aspecte
que no s’està implementant en resposta al que deia el Jordi Monrós, que parlava
que no s’estava implementant i que s’abstenia d’un..., bé, hi ha parts de la Llei que
no s’estan implementant en el ritme que potser caldria després d’un any. Només
això.
En relació a la moció contra la repressió i els acomiadaments dels vaguistes de les
contractes de Movistar, bé, nosaltres segurament podem millorar la terminologia
amb la qual escrivim les mocions, no ho dubtem pas, no som, cap de nosaltres som
advocats, ho podeu comprovar en les mocions que redactarem, intentarem ser tot el
curosos que sabem i que aprenem, i el que sí que intentem és plasmar la
informació que ens transmeten els treballadors, alguns d’ells afectats, alguns d’ells
aquí, i sempre des de la més estricta humilitat, no pretenem fer les coses bé des del
primer dia, intentarem anar aprenent, i és possible que algun dels termes que
haguem introduït no siguin els més correctes.
Per altra banda, crec que ha quedat suficientment clar, en l’anterior potser no, la del
mes passat potser no, però que aquesta és una moció simbòlica de suport i
denuncia de pràctiques repressores d’una multinacional, jo crec que ha quedat
bastant clar que és això el que demanem, suport i denuncia d’aquestes pràctiques.
Segurament no és l’única gran empresa multinacional que reprimeix treballadors i
treballadores d’aquesta ciutat, però n’és una, i aquesta multinacional és una gran
empresa amb la que el nostre ajuntament té contractes públics vigents, potser per
aquí alguna cosa es podria fer, no ho sé. Potser es podria fer també algun tipus de
suport als treballadors acomiadats, alguns d’ells aquí, que són estrictament veïns
de la nostra ciutat molts d’ells.
I, per acabar, m’agradaria fer..., ha suscitat bastant d’enrenou el fet que s’hagi
aprovat una moció sense el partit de govern, i m’agradaria fer algun apunt a
aquesta, perquè abans no l’he esmentada i així ja em menjo el meu torn de rèplica
després. Bé, en relació a aquest tema, el de la proposta alternativa de reubicació de
la petanca de la plaça dels Veïns del barri de Gran Via Sud, en el tema de fons que
planteja aquesta moció, nosaltres fem una esmena a la totalitat, a la totalitat de la
gran majoria de processos pseudo-participatius promoguts pel govern del PSC, i
ara individualment, ho dic individualment, no m’agrada parlar en primera persona,
però ho dic individualment des del coneixement de molts dels processos pseudoparticipatius que promou el govern d’aquesta ciutat des de fa molts anys. Els veïns
del carrer Arquitectura, 30, són un clar exemple d’aquestes pràctiques clientelars,
clientelars, tan pròpies i habituals del govern de la nostra ciutat.
Per altre banda, també hem de dir que conèixer aquests veïns de Gran Via Sud, els
veïns afectats, els veïns que tenen aquesta proposta de reubicació de les pistes just
davant de casa seva, ha estat tota una lliçó vers els propis perjudicis clàssics de
l’esquerra potser, en relació a les queixes veïnals per un determinat projecte que els
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hi afecta directament, trencant un tòpic, el de la lluites conegudes com: “Not in my
back yard”, que vol dir no al meu pati del darrere. Aquests veïns ens han demostrat
que es pot ser molt crític amb l’acció de Govern i els projectes municipals, però
sempre amb una actitud assenyada i propositiva des del minut zero. Per tant,
donarem suport a les propostes d’aquest grup de veïns afectats per aquesta
reubicació i a que les coses es facin tenint en compte l’opinió de la gran majoria de
veïns, la gran majoria, però sobretot comptant amb la seva participació real, des de
l’inici del procés.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bé, primer una cosa molt ràpida, jo de vegades aquí segurament em sentiré com
Suïssa o alguna cosa així, perquè no sé si cada cop que proposem alguna cosa,
presentem alguna cosa, l’equip de govern s’ha de defendre com si li estiguéssim
dient que la seva acció de govern s’està fent malament, quan nosaltres vulguem dir
això, ho direm directament, nosaltres ja sabem que es treballa en línia amb la
transparència, sabem que es treballa en línia amb participació, però el que passa és
que proposem coses noves, proposem coses que no es fan. Està molt bé que
defensem amb criteris d’avaluació de certes entitats que avaluen uns certs criteris
de participació, nosaltres diem coses que falten, perquè encara aquesta participació
com entitat, com ajuntament, sigui molt millor.
Hi ha una Llei, em sembla que la teníem per aquí apuntada, del 9 de desembre del
2013, si no m’equivoco, de 19 de desembre de 2013, que és la de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, llavors aquesta Llei demana també que
existeixi una ordenança de transparència municipal, que no es té avui en dia, i
també demana que a la mateixa web de l’ajuntament hi hagi espais per
associacions de veïns i pels grups polítics municipals, que no es té. Nosaltres
només hem dit això, o sigui, el que entenem i proposem és que s’incloguin més
coses. No, no, és que sempre que diem alguna cosa, algú s’ha de defendre i no
crec que sigui així, i parlo per tots, perquè abans també, estem contínuament
defensant-nos quan el que hauríem de fer és proposar, suposo que jo seré un
antisistema, perquè aquest sistema no l’entenc ara mateix, serà per això.
I després, del tema que parlava el Sr. Husillos, sobre l’accessibilitat en el nostre
municipi, és veritat que es treballa, no només en el nostre municipi, sinó a tots els
municipis, però també és veritat que de vegades, i ens ho diuen les associacions,
es veuen, i diré aberracions, com els nous parcs infantils, que posa que estan
adaptats a gent amb discapacitat, adaptar un parc infantil no és posar una espècie
de cassola on hi cap tothom, això no és, o sigui, hi ha una sèrie d’elements, que són
a més inclusius, perquè poden participar tan gent amb discapacitat, com no, que sí
que fan que aquests parcs siguin adaptats per tothom. Inclús, mira, avui mateix
precisament he vist una notícia de la defensora, a veure si ho tinc per aquí,
perdoneu, hi havia la Defensora del Poble, la Soledad Becerril, que ha presentat al
Senat, avui mateix, un informe sobre les àrees de joc infantil a Espanya, que alerta
que la normativa que existeix, sobre la que treballem i sobre la que diem que estan
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adaptats, és totalment deficient i que s’hauria de reestructurar per incloure certs
jocs on sí que es pugui parlar d’un joc inclusiu i participatiu per tothom.
Res més a dir, gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Bé, primer estic d’acord en el tema de la petanca, jo parlo ara del tema de la
petanca un altre cop, perquè ens hem sentit interpel·lats en aquest sentit. Estic
d’acord amb la intervenció que ha fet el meu company Christian i m’ha agradat molt
la intervenció que ha fet el Belver, ha estat molt bé, perquè ha començat ja donant
més importància als ciutadans que estan associats que els que no ho estan, i em
sembla a mi que l’opinió de tothom compta en aquesta ciutat, no només de la gent
que formi part d’una associació, això per començar.
S’escolten crits entre el públic.
Això suposo que descomptarà del temps, perquè clar, si tenim interrupcions. Segon,
es van presentar tres propostes, sembla ser que ha dit, es van presentar tres
propostes i els veïns han presentat propostes, ¿quins criteris d’avaluació han tingut
aquestes? no he vist cap informe d’avaluació de cap proposta, en quins criteris es
basa, quina és millor o pitjor, perquè jo no ho he sentit, només que és millor, però
millor és una opinió molt subjectiva si no hi ha criteris darrera. ¿Quants veïns van
votar en aquesta assemblea? ¿Quants veïns s’han posicionat front aquest projecte?
Perquè segurament...
S’escolten crits entre el públic.
Segurament..., puc continuar? estigui tota la nit, tota la nit.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, si us plau, a veure, o calleu o haurem de ...

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Puc continuar?

SRA. ALCALDESSA
Sí, pot continuar.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Vale, doncs continuo. ¿Quants veïns són aquests? Perquè sobre el cens del barri,
que suposo que seria el criteri que s’hauria de tenir en compte per fer un procés
participatiu, seria el cens del barri, crec que no arribaria ni a l’1%. Que és difícil el
consens, òbviament, però per això està el govern, per arribar a consensos, qui
governa té aquestes dificultats i les ha d’assumir com a govern.
Després he sentit una mena d’amenaça, que es farà igualment, és a dir, que farem
el que vulguem digui el que digui el Ple, ostres! això ja em sembla la..., com diria,
l’opinió més democràtica que he sentit en aquest Ple, però bé.
I altre cosa, si aquest Ple, ja sé que és televisat, però si és en format televisiu,
aviseu que portarem també a la “cla cla”.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Un comentari molt breu, de la moció 31, posar simplement un exemple del que
comentava Husillos, a la campanya electoral vam fer un acte amb una persona,
Pablo Echenique, i van tenir molts problemes per trobar un espai públic amb
l’accessibilitat necessària per una persona amb cadira de rodes motoritzada.
Simplement poso aquest exemple, gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy brevemente, no es que yo a veces me quedo perplejo, aquí lo que se hace con
esta moción es simplemente intentar darle una nueva oportunidad al diálogo que se
ponga la máxima gente de acuerdo, cada uno con sus criterios, con sus
discrepancias, no es malo dialogar, es bueno hablar, siempre hay vías de solución.
Yo creo sinceramente que esta moción no va en contra de nadie, lo que hace es
decir, oiga estamos en un punto donde hay unos dicen una cosa, otros que dicen
otras, a lo mejor hay más vías, como es obviamente, pues a veces hay mayorías
que quizás, pues es evidente que hay que escucharlas también, pero las minorías
también garantizan su derecho a la propia constitución, por lo tanto, yo creo que es
bueno que entendamos que esto democracia, democracia pura, y hablar una, dos,
tres veces, hasta evidentemente no indefinidamente.
Pero yo creo que esta moción hay que verla en positivo, es la máxima expresión de
la democracia, que los vecinos y vecinas hablen, que se pongan de acuerdo y,
claro, el ayuntamiento tiene la obligación de escucharlos a todos y a veces mediar,
y también la obligación de tomar decisiones cuando no se ponen de acuerdo,
porque evidentemente cuando hay personas enfrentadas, el que tiene la
responsabilidad de gobernar y tomar acuerdos, que gustarán a unos más y a otros
menos, es el ayuntamiento. Por lo tanto, la máxima expresión de la democracia es
lo que se refleja hoy seguramente en esta moción, donde los grupos han dicho, los
que la apoyan, vamos a ver si de una vez por todas hay un consenso y los vecinos
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llegan al máximo acuerdo posible. Yo no lo veo mal, no hay porqué criticarlo, y en
fin, yo estoy de acuerdo que eso sea así.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Intento anar ràpid. Mirin, jo demano disculpes si en alguna ocasió no és així, però
que a uns veïns se’ls anomeni “cla cla”, escolti, aquesta gent són membres d’una
associació de veïns que vénen aquí perquè volen i a defensar una cosa que fa
molts anys que van defensant. Perquè vostè es faci una idea, la proposta de
l’Associació de Veïns, no del Club de la Petanca, de l’Associació de Veïns, que les
pistes de petanca vagin allà on ara estem plantejant que hi vagin, és d’abans que
existís l’edifici, o sigui, no estem parlant d’abans d’ahir.
Les coses no són perquè sí o perquè no, les coses, encara que a vostè li sembli
ara, perquè insisteixo, el seu grup fa tres, quatre mesos, va votar a favor d’aquest
projecte, perdoni que li torni a repetir, però és que jo ho dic perquè també tots ho
tinguem clar, i que si el que vostès volen, que em sembla bé, que és el mateix que
volem nosaltres, buscar el consens, buscar l’acord, a mi m’hagués agradat, i crec
que hagués estat bé, que abans de presentar aquesta moció haguessin parlat amb
els veïns, aquests que segons vostè nosaltres privilegiem, perquè estan associats, i
hagués parlat amb ells i els hi hagués dit, escolta, quin és el problema, perquè no
us enteneu amb aquells altres veïns, vostès no ho van fer, perquè per vostès el seu
interès és anar al desgast polític del govern, perquè no volen el debat, no volen que
hi hagi..., al final, com vostè deia i amb això té raó, el govern ha de governar i
prendre decisions, i aquest govern governa, governarà i prendrà decisions. I ja
tenim clar i la història ens diu, que malauradament és molt complicat arribar al
100% dels acords, arribem al màxim consens i si pot ser 98, millor que 97,
evidentment.
I jo no he amenaçat a ningú, jo el que he dit és, i ho torno a repetir, com la moció
s’ha aprovat, encara que nosaltres no estem d’acord, convocarem la reunió que es
demana en aquesta moció, allà es resoldrà el que sigui, però el projecte, aquest o el
que s’acordi, es tirarà endavant, és el que he dit i és el que torno a dir, si vostè s’ho
pren com una amenaça, és el seu problema i és la seva manera d’entendre, jo el
que he dit és exactament això, sí, sí, estarà transcrit i estarà a l’Acta.
Però, escoltin, jo, de veritat, jo sé que ara és molt fàcil, és molt divertit, fins i tot a
algú li pot fer gràcia tenir un govern municipal amb 11 regidors, que no té un acord
de govern amb ningú, ni ell mateix té majoria absoluta, i ara anem a fer el pim, pam,
pum, escoltin, estan vostès en el seu dret, la nostra obligació és governar,
intentarem governar de la millor manera que puguem i que sapiguem, intentarem
arribar a acords amb tots els grups que hi ha en aquest Consistori. Crec que la
curta història d’aquest mandat demostra que hem parlat, a mi, com a portaveu del
grup municipal socialista, segurament em toca més que a d’altres companys, parlar
amb els grups, parlarem amb tothom, proposarem a tothom, intentarem arribar a
acords amb tothom, però evidentment al final s’han de prendre decisions.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, molt breument, però per acabar la primera part que també ha quedat una mica
coixa, i a instàncies de la referència que s’ha fet respecte de la intervenció o de
l’acte polític aquest, jo francament desconec quins centres o quins equipaments heu
visitat per poder dur a terme aquell acte, però jo diria que la totalitat dels nostres
equipaments, sobretot els centres culturals, estan pràcticament en condicions
d’accessibilitat plena, en tot cas, després ho podem comentar i si n’hi ha alguna
cosa a subsanar, ho millorem. Jo en cap cas el que volia dir abans és que el pla
d’accessibilitat d’aquesta ciutat fos immillorable, fos fantàstic, ni fos magnífic, però
sí que volia reivindicar la llarguíssima trajectòria de la nostra ciutat en aquesta
matèria.
I, evidentment, i amb la vostra intervenció també parlàveu que la Defensora del
Poble, a sensu contrario, estava reconeixent que s’està complint la normativa,
potser també n’hi ha un canvi de normativa a fer, potser també cal donar passes
endavant i, evidentment, en aquest marc, i de fet n’hi ha una nova normativa des de
l’any 2014, aquest ajuntament ja està en plenes converses amb la Diputació de
Barcelona, per tal de tirar endavant, la Llei ens dóna un marge de tres anys per
poder disposar d’aquest nou pla d’accessibilitat i en això estem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el torn, no sé si..., crec que s’han aprovat totes les mocions
que s’han presentat, totes les conjuntes, i ara passaríem ja a l’apartat de les
mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34 i 35; adoptant-se els següents acords:

PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, i CiU

MOCIÓ 26.- PER
FELICITAR
ALS
ALUMNES
AMB
EXCEL·LENTS A LES PROVES D’ACCÉS UNIVERSITARI.

RESULTATS

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 25 vots favorables 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
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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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2
vots en contra dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el ple municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar el 1993 la Carta
de principis i valors de les Ciutats Educadores i manté el seu lligam amb aquesta
xarxa mundial de ciutats compromeses amb l’Educació.
Atès que aquesta carta descriu la importància cabdal de l’educació en el
desenvolupament d’una ciutat i compromet els ajuntaments a exercir amb eficàcia
les competències que els corresponguin en matèria d’educació i que, sigui quin
sigui l’abast d’aquestes competències, plantegin una política educativa àmplia i de
caràcter transversal i innovador.
Atès que l’educació i l’accés a la cultura són els principals instruments de
creixement personal i de transformació i progrés col·lectiu per a una societat. Atès
que una educació de qualitat amb igualtat d’oportunitats per a tothom és garant de
cohesió social i d’èxit escolar i d’excel·lència.
Atès que la ciutat de l’Hospitalet dedica molts esforços a serveis i programes
d’equitat social i educativa a través de les escoles bressols municipals, de l’escola
municipal de música Centre de les Arts, dels plans educatius d’entorn, dels
projectes de segona oportunitat o de les beques de menjador i d’escolaritat. Atès
que aquesta equitat i el treball de la xarxa educativa de la ciutat s’han traduït els
darrers cursos en un augment molt important dels percentatges de graduació de
l’Educació Secundària Obligatòria amb un augment del 70 al 79.5% d’èxit.
Atès que quan un país, una ciutat o un centre educatiu treballa per a l’equitat també
millora l’excel·lència com demostra el fet que enguany setze joves de la nostra
ciutat han obtingut una nota superior al 9 a les proves d’accés a la Universitat
(PAU), xifra que triplica la del curs anterior.
Atès que cal reconèixer la tasca dels centres educatius que tot treballant per
l’equitat assoleixin resultats d’excel·lència.
Atès que aquestes dotze noies i quatre nois, ciutadans de l’Hospitalet, es mereixen
el reconeixement públic pel seu l’èxit acadèmic assolit fruit de l’esforç personal i de
l’acompanyament i del suport dels seus centres educatius.
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Atès que considerem que també mereixen reconeixement públic les famílies
d’aquests estudiants, ja que considerem a les famílies com a part cabdal dins els
procés educatiu dels seus fills i filles.

Atès que la ciutat s’ha de sentir orgullosa de situar-se entre les primeres ciutats del
país en els resultats d’excel·lència acadèmica de les PAU, per davant de moltes
altres poblacions de composició socioeconòmica similar.
Per tot l’anterior, els Grups Municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES-E, PP, ERC i CiU, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Felicitar públicament els setze alumnes de la ciutat que enguany han
obtingut resultats d’excel·lència a les proves d’accés universitari i reconèixer el seu
esforç i treball.
SEGON.- Felicitar els centres educatius i les famílies d’aquests alumnes que els
han acompanyat en el seu procés educatiu.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords als alumnes distingits, a les seves
famílies i a les AMPES i les direccions dels seus centres educatius.

PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC, GUANYEM L’H i CiU

MOCIÓ 27.- DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA
VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA.
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:

El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a
Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es
preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
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Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments
catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la
postemergència i reconstrucció.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a
la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada i protegida.

−

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a
qualsevol país.

−

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen
que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut
preveu.

−

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per
la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

−

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.

−

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.

−

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels
Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets
humans i el desenvolupament.

−

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
què donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot l’anterior, els Grups Municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES-E, ERC, GUANYEM L’H i CiU, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern espanyol a:
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•

•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió
descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària
per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de
les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada
persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
•
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el
85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

TERCER.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans
d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
QUART.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
CINQUÈ. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir
les persones sol·licitants.
SISÈ. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
SETÈ. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
VUITÈ. Oferir el municipi com a territori d’acollida, garantint-ne l’empadronament.
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MOCIÓ 28.-

DE SUPORT ALS AFECTATS PER LA TALIDOMIDA.

BREU HISTÒRIA DE LA TALIDOMIDA A ESPANYA
La Talidomida es patenta a Espanya el març de 1.954. Es tractava d’un meravellós
sedant sense efectes secundaris, i a més pal·liava les nàusees i vòmits en les
embarassades. Van començar a néixer un nombre desproporcionat d’infants amb
greus malformacions en braços i/o cames, fins i tot mancant de totes dues, i al
novembre de 1.961, els doctors Widukim Lenz i Claus Knapp descobreixen la
relació entre la Talidomida i les malformacions. Entre novembre de 1.961 i maig de
1.962 és retirada en el món sencer, llevat d’Espanya, on es continua venent tot i
saber de les seves conseqüències, almenys fins 1.975. La farmacèutica alemanya
Grünenthal va fer a Espanya el seu negoci.
La catàstrofe de la Talidomida va servir per canviar tota la legislació en matèria d
control sanitari de medicaments, aliments, begudes i articles de consum humà, pel
que podem dir que gràcies a la Talidomida la humanitat pot estar tranquil·la amb les
coses que es porta a la boca, sobretot els medicaments. Escàs ha estat l’agraïment
envers les seves víctimes; a Espanya, absolutament nul.
BREU RESUM DE LA LLUITA D’AVITE EN ELS DARRERS 11 ANYS
Onze han estat els anys de lluita a la recerca d’una equiparació amb les víctimes de
Talidomida de la resta d’Europa, i en aquest llarg camí, només s’ha aconseguit un
Reial Decret (1006/2010) que reconeixia només 24 persones, i els concedia el que
el propi text denomina “Ajuda Solidària” o, dit d’una altra manera més col·loquial,
una almoina per tal de romandre callats.
S’ha aconseguit també que la Talidomida sigui inclosa en el Reial Decret 1851/2009
entre les causes que justifiquen una jubilació anticipada amb 56 anys a les
persones que superin el 45% de discapacitat. Paradoxalment, no hi ha cap
organisme oficial que reconegui qui és afectat de Talidomida i qui no, de manera
que es va fer un Reial Decret on les víctimes de Talidomida no tenen possibilitat
d’acollir-s’hi per no tenir reconeixement oficial.
Es va demandar pel civil al laboratori alemany Grünenthal, guanyant el judici
completament en primera instància, sent anul·lat només per prescripció per
l’Audiència Provincial de Madrid.
Lamentablement dies abans de l’aprovació d’aquesta moció el Tribunal Suprem ha
resolt anul·lar la sentencia en primera instancia per prescripció dels fets tot i que no
va ser fins 2009 quan es va començar a reconèixer oficialment als afectats per
Talidomida. AVITE ha anunciat que interposarà un recurs al Tribunal Europeu dels
Drets Humans, la sentencia del qual probablement arribarà tard per a molts dels
afectats.
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BREU SITUACIÓ ACTUAL I COMPARATIVA EN REFERÈNCIA A LES VÍCTIMES
D’ALTRES PAÏSOS
La comparativa és molt senzilla i es resumeix en dos simples punts:
a. Totes les víctimes dels països europeus han percebut una indemnització;
pensions vitalícies per a les víctimes que els garanteixin una supervivència
digna i, sobretot, independència; unitats mèdiques especialitzades, unitats
psicològiques especialitzades; gratuïtat en medicaments, pròtesis i
ortopròtesis.
b. Estat espanyol: res. Les víctimes vives de Talidomida que resten a Espanya,
la gran majoria sobreviu de les ajudes familiars i institucions d’ajuda social.
Per tot l’anterior, els Grups Municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES-E, ERC, GUANYEM L’H i CiU, proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció
dels següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- MANIFESTAR el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet a les víctimes
de la Talidomida i en particular a l’Associació AVITE, per la seva lluita en favor
de les víctimes d’aquest fàrmac i pel deute històric que es té amb els afectats i
els seus familiars, des de fa 60 anys.

b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment diu:
SEGON.- INSTAR la farmacèutica Grünenthal, responsable del desastre, que,
sense més dilació, indemnitzi els afectats.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 24 vots favorables 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; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
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representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso N. i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Amb independència de la indemnització a la qual puguin tenir dret
cada un dels afectats, s’insta el Govern d’Espanya a filtrar qui pot ser afectat o
no de Talidomida i coincideixi pensions vitalícies als afectats com estan
percebent els afectats de la resta del món, excepte a Espanya.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- DONAR trasllat d’aquests acords al Govern espanyol, a l’Associació
AVITE i al laboratori alemany Grünenthal.

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.

ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, GUANYEM L’H i CUP-PA

MOCIÓ 29.- PER A LA PROTECCIÓ IN SITU DE L’ARBRE CONEGUT COM
“EL PI BLANC DE LA REMUNTA”.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, GUANYEM L’H i CUP-PA

MOCIÓ 30.- PER A LA VALORACIÓ DE PROPOSTES ALTERNATIVES A LA
REUBICACIÓ DE LES PISTES DE PETANCA DE LA PLAÇA DELS VEÏNS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 15 vots favorables dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso N. i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de
GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del
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representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 11 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
amb 1 vot d’abstenció 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 que a la Plaça dels Veïns, al barri de Gran Via Sud, es troben ubicades unes
pistes de petanca pendents de reubicació que actualment utilitza el club de petanca
“Ildefons Cerdà”.
Atès que el projecte de nou emplaçament que proposa l’ajuntament per aquestes
pistes de petanca, acordat entre l’ajuntament, l’associació de veïns i el club de
petanca ha rebut les queixes d’un nombre considerable de veïns afectats
directament per aquest projecte.
Atès que els veïns afectats han notificat la seva disconformitat amb aquest nou
emplaçament a l’ajuntament en reiterades ocasions i han demanat una reunió amb
la regidoria corresponent, l’associació de veïns i el club de petanca, per tal poder
participar de la decisió i aportar propostes alternatives. Aquesta petició no ha tingut
resposta, només ha tingut lloc una reunió entre els veïns afectats i el regidor
Francesc Bellver on, segons els veïns, només se’ls va informar d’un projecte ja
acordat i decidit.
Atès que el dia 14 d’octubre de 2014, van entrar, al registre general de l’ajuntament,
una instancia adjuntant una recollida de signatures en contra d’aquesta reubicació
de la qual no van obtenir resposta. Així com tampoc s’ha donat resposta a
preguntes formulades per altres grups polítics sobre aquest mateix tema.
Atès que a l’acte de l’Associació de veïns i veïnes “Ildefons Cerdà” de Gran Via Sud
es va aprovar aquest projecte amb 112 vots a favor i amb no poques crítiques, com
es pot llegir a l’acta del dia. No entrarem a valorar si els membres de l’associació de
veïns són veïns de L’Hospitalet o corresponen a Barcelona per la proximitat
d’aquesta, com denuncien els veïns afectats, però considerem que no és una
decisió de consens quan trobem quasi el mateix nombre de vots a favor que
signatures contràries recollides.
Atès que el 22 de juliol de 2015 l’administrador de finques en nom i representació
de les comunitats de propietaris del carrer Arquitectura 20-22-24-28-30-32 signa un
document on posa en coneixement que les citades comunitats de propietaris van
decidir en les distintes juntes generals ordinàries celebrades a principi d’any que
“com veïns directament afectats per aquest projecte, del qual no se’ls ha informat
en temps i forma i, per tant, no se’ls ha deixat participar, votar en contra del mateix”
i “sol·liciten una reunió amb l’ajuntament, associació de veïns “Ildefons Cerdà” de
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Gran Via Sud i el club de petanca “Ildefons Cerdà” per tal de consensuar tots els
aspectes del projecte”.
Atès que els veïns i veïnes crítics amb la proposta acordada entre l’ajuntament,
l’associació de veïns i el club de petanca han plantejat diverses propostes
d’ubicació alternativa amb menor impacte a la qualitat de vida del veïnat.
Per tot això, els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-Pirates-E, GUANYEM
L’H I CUP demana al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Posar en pausa el projecte actualment proposat pel govern municipal
d’ubicació, trasllat i ampliació de les pistes de petanca amb la finalitat d’obrir un
procés participatiu equitatiu i just, com demanen els veïns afectats, que reuneixi a
l’Ajuntament, l’associació de veïns “Ildefons Cerdà” de Gran Via Sud i el club de
petanca “Ildefons Cerdà” per tal de poder consensuar tots els aspectes del projecte.
SEGON.- Analitzar i valorar les propostes alternatives que han treballat els veïns en
col·laboració amb altres entitats de la ciutat.
TERCER.- Definir el projecte que incorpori els criteris i els acords consensuats que
resultin del procés participatiu proposat al primer acord.
QUART.- Donar trasllat als grups municipals amb representació al consistori, a
l’àrea d’urbanisme de l’ajuntament de L’Hospitalet, a l’àrea de Districte III de Santa
Eulàlia-Gran via Sud, a l’associació de veïns “Ildefons Cerdà” de Gran Via Sud, al
club de petanca “Ildefons Cerdà” i a l’administrador de finques representant dels
veïns afectats pel projecte.

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, GUANYEM L’H

MOCIÓ 31.-

PER DEMANAR L’ADHESIÓ A LA INICIATIVA META 2017.

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’any 1992 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar la
data del 3 de Desembre com el “Día Internacional de les Persones amb
Discapacitat”, que va suposar un punt de partida per que tant la societat com els
organismes governamentals comencessin a prendre consciència dels seu grau de
corresponsabilitat respecte a un sector de la població vulnerable, aplanant el terreny
per posteriors iniciatives en la mateixa direcció.
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Atès que en l'actualitat i limitant-nos al territori espanyol, encara que s'hagi avançat
bastant en la matèria, les disperses lleis i normes vigents, l'absència de
mecanismes eficaços per a la vigilància del seu compliment i la insuficiència de
mitjans humans i tècnics per a la seva engegada, originen que en la pràctica les
persones amb discapacitat i/o en situació de dependència no puguin comptar amb
tots els recursos necessaris per gaudir d’una vida digna i exercir la plena ciutadania
amb els seus drets i responsabilitats.
Atès que en tot aquest temps, el concepte d'accessibilitat s'ha anat enriquint gràcies
a les successives aportacions d'organitzacions no lucratives, però també de
persones particulars altruistes que moltes vegades en l'ombra han estat
sensibilitzant i contribuint al fet que el terme adquirís el significat actual en tota la
seva extensió, és a dir, l'accessibilitat cognitiva, sensorial i física. L'actual tasca
sobre aquest tema és aconseguir que el concepte “Accessibilitat Universal” sigui
assimilat i assumit com un principi vital per totes i cadascuna de les persones,
institucions públiques i entitats privades.
Atès que l’objectiu que pretén l’Accessibilitat Universal és simplificar la vida de totes
les persones, fent que tant els productes, com les comunicacions i els espais
construïts siguin utilitzables per la major quantitat d’usuaris possibles amb un cost
nul o mínim. Entenent que tots, en algun moment de la nostra vida, podem ser
víctimes d’una deficient accessibilitat al nostre entorn, ja sigui per accident, malaltia
o per alguna discapacitat.
Vist que l’Associació Sumem de L’Hospitalet juntament amb altres plataformes a
nivell estatal estan promovent la plataforma Meta 2017 que persegueix que es
declari el 2017 com Any de l’Accessibilitat Universal.
Vist que a la seva carta d’adhesió no només demana el suport per aconseguir
aquest objectiu si no que demana un compromís real per part dels seus
col·laboradors respecte als punts següents:
PRIMER.- La consecució de la accessibilitat universal als entorns, productes i
serveis.
SEGON.- La formació adient en matèria d’accessibilitat universal.
TERCER.- La sensibilització de la societat en general en matèria d’accessibilitat
universal.
Atès que aquest compromís i que les futures millores en l’accessibilitat universal de
L’Hospitalet, suposarien ja no només la millora de la qualitat de vida dels veïns i
veïnes del nostre municipi, si no que milloraria la imatge de la ciutat, afavoriria el
turisme i li afegiria valor a un nou model de ciutat inclusiva i sostenible.
Per tot l'anterior exposat, els Grups Municipals de CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES-E, GUANYEM L’H a proposta de l’Associació Sumem, proposem a
l'Ajuntament en ple, l'adopció del següent acord:
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PRIMER: Instar al Govern d’Espanya que realitzi les actuacions necessàries per
anar adoptant mides per garantir l’accessibilitat de totes les persones, amb la seva
diversitat funcional, i, com a primera mida, que es declari 2017 com Any de
l’Accessibilitat Universal.
SEGON: L’Adhesió de L’Ajuntament de L’Hospitalet a la plataforma Meta 2017 amb
els compromisos de consecució, formació i sensibilització en matèries
d’accessibilitat universal.
TERCER: Creació i execució d’un Pla D’Accessibilitat Universal per la ciutat.
QUART: Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de l’Estat i al Govern de
Catalunya.
CINQUÈ: Comunicar telemàticament (per evitar despeses) l’adopció d’aquests
acords als representants de l’Associació Sumem i a la Plataforma Meta 2017.

MOCIÓ 32.- PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT A LA XARXA D’ENTITATS LOCALS PER LA TRANSPARÈNCIA I
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
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 el contingut de la Disposició novena, sobre l’entrada en vigor de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, que estableix un termini de dos anys per a l’adaptació a aquesta normativa
per part de Comunitats Autònomes i d’Entitats Locals.
Atès que amb data 24 de febrer de 2015 la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) va acordar la creació de la Xarxa d’Entitats Locals per la
Transparència i la Participació Ciutadana sota els principis de Govern Obert i per
promoure la innovació i la millora constant de la relació entre els governs locals i la
ciutadania mitjançant el intercanvi d’experiències, el treball en xarxa, el
desenvolupament de projectes...
Vist que els valors inspiradors són: la integritat, la voluntat en la cerca de solucions,
la col·laboració i el intercanvi, l’aprenentatge i l’aposta per la innovació social.
Atès que els objectius de la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la
Participació Ciutadana són:
PRIMER.- Promoure el desenvolupament de les polítiques de transparència,
participació i col·laboració ciutadana efectives en el conjunt d’entitats locals
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espanyoles per aconseguir marcs de convivència estables i que afavoreixin el
desenvolupament econòmic i social dels territoris.
SEGON.- Facilitar l’exercici dels drets d’accés a la informació i de participació a
la ciutadania i a la societat, en l’àmbit local, cercant implicació i compromís amb
l’acció pública.
TERCER.- Reforçar i incrementar la confiança dels ciutadans en els governs
locals, assumint compromisos de bon govern i de realització de pràctiques
exemplars en àmbits com la rendició de comptes, participació en la presa de
decisions i disseny i avaluació de serveis públics.
Atès que el suport que la ciutat pot rebre adherint-se a aquesta xarxa compta amb
serveis pel municipi com: assessorament i formació, elaboració d’eines i
instruments d’intervenció com models que facilitin les tasques de les entitats locals,
la creació de models normalitzats que atenguin aquests criteris, la recopilació del
feedback generat per altres entitats locals i per les accions portades a terme, la
generació de distintius que acreditin el compliment dels objectius o la creació d’un
índex de participació ciutadana, entre d’altres.
Vist que amb data 31 d’agost de 2015 són 151 les entitats locals membres de la
Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana
(ajuntaments, cabildos, comarques, diputacions, consells insulars i mancomunitats),
amb integrants com: les diputacions de Córdoba, Jaén o León, Cabildo de Tenerife,
Consell d’Eivissa i Ajuntaments com els de Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, Gijón,
Guadalajara, Huesca, Logroño, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Santander,
Segovia, Sevilla, Teruel, Valencia, Valladolid o Zaragoza. Dins Catalunya són
membres: Badalona, Centelles, Cornellà de Llobregat, Girona, Lleida, Sant Feliu de
Llobregat o Vilanova i la Geltrú.
Vist que l’Ajuntament és membre de la FEMP i que aquest és un requisit
indispensable per adherir-se a la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la
Participació Ciutadana.
Vistos els Estatuts de la FEMP: http://www.femp.es/files/3580-1062fichero/NORMAS%20DE%20FUNCIONAMIENTO%20RED%20ENTIDADES%20LO
CALES%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA.pdf
Per tot l’anterior, els Grups Municipals de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E i
GUANYEM L’H proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet a la Xarxa d’Entitats
Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP.
SEGON.- Programar el inici d’aquesta adhesió amb data 1 de gener de 2016.
TERCER.- Dotar dels recursos necessaris per fer front a les obligacions
esdevingudes.
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MOCIÓ 33.EINES.

PER MILLORAR L’ÚS INSTITUCIONAL D’INTERNET I LES SEVES

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:

Vist que l’Ajuntament d’Hospitalet no té creat cap perfil institucional a les xarxes
socials.
Atès que l’Ajuntament com a ens amb personalitat jurídica forma part d’una
comunitat, i com a tal ha de relacionar-se amb el veïnatge, altres ens i les
associacions de la ciutat, considerem imprescindible l’ús i l’adaptació a les noves
tecnologies que consolidin eines de comunicació i interactuació directa.
Atès que la presència institucional a les xarxes socials representarà donar un pas
endavant i facilitar respostes ràpides i concretes a les necessitats de les persones
que viuen, estudien i/o treballen a L’Hospitalet.
Atès que serà una eina que permetrà, entre d’altres: la mediació i la resolució de
conflictes, el control ciutadà sobre la qualitat en la prestació de serveis municipals,
la millora de la transparència i de la comunicació institucional, així com la
dinamització i la participació de la ciutadania en aquells assumptes que considerin
del seu interès.
Atès que el bon ús de les noves tecnologies, al servei de la ciutadania des de
l’Ajuntament, pot aportar, a més a més, una sèrie de millores com: el creixement i
consolidació de la identitat de la ciutat, establir-se com un element cohesionador
dins el municipi, l’augment de la pluralitat i de la transparència destacant-se com a
referent pels veïns, fomentar del debat públic i la participació democràtica,
promoure les consultes ciutadanes, i oferir solucions senzilles en un curt termini a
problemes concrets dels veïns i veïnes, la no politització de respostes institucionals
mitjançant perfils personals, entre d’altres.
Atès que una resposta ràpida i veraç ajudarà a minvar la preocupació que la
ciutadania va mostrar al darrer baròmetre en temes com: la inseguretat ciutadana
(22,4 %), l’estat de la neteja (15,4 %), l’ incivisme (7,5 %) i/o la convivència (3,5%).
Atès que el concepte de Govern obert defineix un model que es basa en la
transparència com a mitjà per involucrar la ciutadania en la participació i en la
col·laboració dins l’àmbit públic.
Vista, en aquest sentit, la normativa reguladora que estableix els següents drets i
obligacions:
“A comunicar o a rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. ”
(art. 20.1.d CE).
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“(…) dret a participar en els afers públics, directament (…)” (art. 23.1 CE).
“L’accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, salvant el que afecti
la seguretat i la defensa de l’Estat, la indagació dels delictes i la intimitat de les
persones.” (art. 105.b CE).
Art. 12 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern. Aquesta llei fixa les obligacions de publicació que
afecten a les entitats públiques per garantir la transparència de la seva activitat i
regula el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.
“Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans a la vida local”. (art. 69.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local).
“(...) les entitats locals i, especialment, els municipis, impulsaran la utilització
interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la
participació i la comunicació amb els veïns, per la presentació de documents i per la
realització de tràmits administratius, d’enquestes i, en el seu cas, de consultes
ciutadanes. Les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells insulars col·laboraran
amb els municipis que, por la seva insuficient capacitat economia i de gestió, no
puguin desenvolupar en grau suficient el deure establert en aquest apartat”(art. 70
bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local).
Atès que els indicadors establerts a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a les sis àrees de
transparència avaluen l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) -eina per
mesurar el nivell de transparència davant la ciutadania i la societat dels ajuntaments
espanyols.
Vista la valoració ITA 2014 de l’Ajuntament de l’Hospitalet d’un 97.5% (http://www.lh.cat/detallNoticia.aspx?cr=399654&id=1&nodo=214017&pl=168578) i atenent als
indicadors de transparència publicats a la pròpia web (http://www.lh.cat/ajuntament/transparencia/270862_2.aspx) entenem que el Consistori té el
compromís de vetllar per la defensa i la garantia d’aquests drets.
Per tot l’anterior, els Grups Municipals CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E i
GUANYEM L’H proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- La creació i gestió d’un perfil institucional a Facebook.
SEGON.- La creació i gestió d’un perfil institucional a Twitter.
TERCER.- La creació d’un registre d'enquestes i estudis d'opinió per millorar la
presentació de les dades que es presenten al baròmetre d’opinió municipal.
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QUART.- La creació i entrada en vigor d’una l’Ordenança de Transparència
municipal, dins del termini establert a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ.- La programació d’un espai reservat a la plana web de l’Ajuntament on les
diferents Associacions de veïns del municipi pugin incloure una relació dels temes o
preguntes que considerin necessàries.
SISÈ.- La programació d’un espai online dins l’entorn multimèdia institucional on
tots grups municipals puguin expressar les seves opinions.
SETÈ.- Dotar al departament corresponent dels recursos necessaris per portar a
terme aquestes accions.

ICV-EUiA-PIRATES-E, GUANYEM L’H i CUP-PA

MOCIÓ 34.- DEMANANT LA IMPLEMENTACIÓ DE LA LLEI 11/2014, PER A
GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES
I INTERSEXUALS I PER ERRADICAR L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA
TRANSFÒBIA.

Atès que el proper 2 d'octubre farà un any de l'aprovació de la Llei 11/2014, del 10
d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i
intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i latransfòbia.
Atès que el 18 d'octubre farà 1 any de la seva promulgació. La llei estableix el
període d'un any per implementar-la.
Caldria per part de l'Ajuntament de L'Hospitalet realitzar les següents mesures,
accions, protocols i actuacions respecte al desenvolupament de la llei a nivell de
ciutat.
És per això que els Grups Municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, GUANYEM L’H i
CUP - Poble Actiu, proposen al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, que literalment diu:

PRIMER –Garantir el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat de gènere i expressió de gènere. Segons l'article 5 de la Llei 11/2014,
"CLÀUSULA GENERAL ANTIDISCRIMINATÒRIA", el dret a lo no discriminació
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ha de ser un principi informador de l'ordenament polític català, de l'actuació
administrativa.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment diu:
SEGON - Signar un conveni de col·laboració amb l’Organisme coordinador de la
Generalitat de Catalunya en base l'article 8 de la Llei 11/2014.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 24 vots favorables 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; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso N. i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER – Garantir la formació dels professionals que intervenen en el
desenvolupament de la Llei 11/2014 en base l’article 10. Això inclou:
-Pla de formació local de l'Ajuntament de L'Hospitalet vers la llei contra
l'homofòbia
adreçat al personal que ho treballa i entitats LGTBI.
-Campanya divulgativa als mitjans de comunicació públics de L’Hospitalet i
d'altres mitjans de divulgació de l'ajuntament per donar a conèixer la Llei
11/2014.
- Editar una guia que faciliti l'enteniment de la Llei 11/2014.
d) Ha estat aprovat el punt QUART amb 24 vots favorables 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
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representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso N. i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Prendre per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet, les següents
mesures:
-Elaborar un full de ruta sobre els àmbits d'actuació prioritaris d'acord amb
les entitats LGTBI.
-Facilitar els recursos necessaris a les entitats LGTBI per a poder dur a
terme projectes relacionats amb el desenvolupament de la Llei 11/2014 en
els seus diferents àmbits d'actuació (sensibilització, prevenció, assistència i
denúncia de la LGTBIfòbia).
-L'Ajuntament de L'Hospitalet facilitarà per tots els mitjans al seu abast la
possibilitat de poder recollir denúncies a l’empara de la llei contra
l'homofòbia.
-Els districtes de L'Hospitalet hauran d'implementar la llei d'acord amb les
seves competències.
e) Ha estat aprovat el punt CINQUÈ amb 26 vots favorables 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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vots d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar de forma
immediata tot el contingut de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre.
f)

S’aprova per unanimitat el punt SISÈ, que literalment diu:
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SISÈ- Instar al govern autonòmic que inclogui les persones lesbianes i bisexuals
o d’altres identitats plurisexuals dintre dels mètodes de reproducció assistida de
la sanitat pública.
g) S’aprova per unanimitat el punt SETÈ, que literalment diu:
SETÈ- Instar al govern central per tal que modifiqui les causes reconegudes a
l’hora de poder demanar asil polític incloent la bisexualitat i altres identitats
plurisexuals.
h) S’aprova per unanimitat el punt VUITÈ, que literalment diu:
VUITÈ- Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia, a
la Secretaria de Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat
de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats
locals que han treballat i treballen pels drets del col·lectiu LGBT.

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 35.- CONTRA LA REPRESSIÓ I ELS ACOMIADAMENTS ALS I LES
VAGUISTES DE LES CONTRACTES I SUBCONTRACTES DE TELEFÒNICAMOVISTAR.
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 durant els darrers mesos els treballadors i les treballadores que van
participar a la vaga de tècnics de Telefònica-Movistar, han estat repressaliats per
part de la patronal i de les seves contractes.
Atès que molts treballadors i treballadores han estat acomiadades de les seves
feines.
Atès que la patronal (Telefònica-Movistar) i les contractes no estan complint els
acords verbals i escrits assumits davant els treballadors i treballadores.
Atès que no s’està complint “el compromís de les escales” per part de les
empreses.
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Atès que les administracions públiques que han manifestat públicament el seu
suport al compromís de les escales tampoc estan duent a terme les accions
requerides en el citat document.
Per tots els motius anteriorment esmentats, els grups polítics municipals d’ICVEUiA-PIRATES-E, GUANYEM i CUP-Poble Actiu, instem al Ple de l’Ajuntament a
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a les empreses contractades per part deTelefònica-Movistar , com
també a ella mateixa de la readmissió immediata de tots els treballadors i les
treballadores acomiadades durant els darrers mesos per exercir el Dret Fonamental
a la Llibertat Sindical, el Dret Fonamental a la Llibertat d’Expressió i el Dret a vaga.
SEGON.- Demanar a a les empreses contractades per part deTelefònica-Movistar ,
com també a ella mateixa que s’aturi la repressió cap als treballadors i treballadores
de manera immediata.
TERCER.- Instar i fer un seguiment per part de l’Ajuntament per tal què realment es
compleixi “el compromís de les escales”.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 36, 37, 38 i 39, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo defenderé, presentaré, la moción número 36 y la
número 37, mi compañero Francisco Javier Marín Hermosín la 38 y mi compañero
Pedro Alonso la moción 39.
Respecto a la primera moción, pedimos un acuerdo de Pleno, sobre la información
a los grupos municipales, sobre la ejecución de las mociones aprobadas. Como
todo el mundo sabe, la presentación en Pleno de las iniciativas en forma de
mociones, es la forma política que tenemos los grupos municipales de la oposición
de trasladar nuestras iniciativas e intentar mejorar, en la medida de lo posible, pues
esta ciudad.
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De manera reiterada nos hemos encontrado, ya no sólo en esta legislatura que
acaba de empezar, sino en las anteriores, que muchas veces se aprueban
mociones y que finalmente no sabemos qué pasa con ellas, no hay ningún
seguimiento, no sabemos si por parte del equipo de gobierno se han hecho los
deberes que se pedían en esas mociones. Y, por tanto, nosotros lo que pedimos
desde el Partido Popular es tener unos plazos para saber qué ha pasado con las
mociones aprobadas por parte de los grupos municipales y, por tanto, que haya un
seguimiento y un calendario de ejecución.
Por tanto, nosotros, desde el grupo popular, lo que proponemos es abrir una
sección pública en la página web del ayuntamiento, en la que se expongan de
manera clara y concisa, los acuerdos aprobados en el Pleno y su estado de
ejecución, para que cualquier persona pueda acceder a ella. Entendemos que el
segundo punto queda, cae, porque al ponerlo en la página web, pues los grupos
municipales ya estamos informados.
Respecto al tema de la ordenanza de terrazas, nosotros proponemos una
simplificación del marco normativo de las terrazas, nos hemos encontrado con
diferentes situaciones en las que de una manera complicada, por decirlo de alguna
manera, las personas que quieren montar una terraza en sus calles, en sus
parques, pues se encuentran con diferentes ordenanzas que tienen que mirar y
demás.
Entonces, el objetivo es dinamizar, simplificar y facilitar la actividad a todas aquellas
personas que a día de hoy, pues quieran poner una terraza, y entendemos que se
tiene que unificar en el conjunto del marco legal, para que cualquier persona que
quiera acceder a ella, pues tenga esa posibilidad, y nuestro deber como
ayuntamiento es facilitarle toda esa información de manera clara y unificada.
En este sentido, en Junta de Portavoces se me ha expuesto que el equipo de
gobierno está trabajando en una normativa conjunta, que en un plazo de dos
meses, más o menos, se va a presentar una propuesta, un expediente, sobre esto y
atendiendo, pues a la espera de ese marco normativo unificado, pues nosotros de
momento dejamos esa moción encima de la mesa, a la espera de la aportación del
equipo de gobierno.
Ahora le doy paso a mi compañero.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, yo defenderé la 38, como saben, como ya saben todos los grupos, en el año
2012 se incrementó el IBI en un 18%, nosotros a partir del 2013, 2014, siempre
hemos defendido que el IBI había ya que rebajarlo, había que devolver a los
ciudadanos de Hospitalet, pues parte del esfuerzo a las familias, parte del esfuerzo
que habían llevado a cabo en el momento de la crisis. Tenemos que tener en
cuenta que muchas viviendas, el valor de muchas viviendas refleja, después de
esta crisis, pues rentas pasadas que no tienen porqué reflejar las rentas presentes
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que tienen esas familias. Y, por tanto, también tenemos que tener en cuenta que el
valor catastral hace tiempo ya que no se revisa, y hay un perjuicio evidente
porcentualmente entre lo que están pagando unas familias y otras, en función a la
antigüedad de la vivienda.
Por tanto, nosotros, por esos motivos, proponemos en este Pleno que se tengan en
cuenta, de cara a las próximas ordenanzas fiscales y al próximo presupuesto,
primero un incremento de la bonificación automática en la cuota íntegra del IBI,
para los titulares que tengan la condición de familia numerosa, aumentando a partir
de tres hijos el 60%, el 70, el 80 y el 90, respectivamente, de tres, cuatro, cinco y
seis hijos. También en un segundo plano, incluir, no una bonificación en este caso,
sino una ayuda en la cuota íntegra del IBI estandarizada, a las familias
monoparentales, a partir de dos hijos, con un 20% de la cuota. Y por tercer punto,
pues proponemos la bajada total, teniendo en cuenta esas bonificaciones, del total
medio de la cuota de un 8%.

SR. ALONSO N. (PP)
En la moción 39 nosotros solicitamos instar al Área Metropolitana de Barcelona a
considerar la unión de la zona de Hospitalet con Barcelona, de la zona del parque
de la Torre Melina, e iniciar cuantas acciones sean necesarias desde este
ayuntamiento para garantizar la mejora y rehabilitación del entorno, entorno ante el
evidente proceso de degradación, ya que este entorno en este momento se ha
convertido en un basurero.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, en relació a la moció 36, hi votarem a favor, no pot ser d’una altra manera, és
absolutament imprescindible que així sigui, però no només informant als grups
municipals, això es queda curt, sinó intentant que tota aquesta informació arribi a
tots els veïns de la ciutat, a través de la web. Aquesta potser és una dels primeres
preguntes que em vaig fer i que vaig fer, després del primer ple amb mocions, vaig
preguntar:¿on podem revisar/consultar les mocions aprovades de plens anteriors i
com podem fer el seguiment necessari del compliment dels acords presos? Em
semblava que era una cosa com a molt bàsica i em van dir, enlloc, bé, va ser com
increïble, però bé, suposo que som bastant il·lusos per aquest tipus de coses.
Per acabar, m’agradaria fer una relativa panoràmica de dos o tres temes que han
sorgit durant el Ple d’avui, del funcionament general d’aquesta administració,
perquè ens entenguem, aquest és un ple en el qual no es discuteixen la gran
majoria de temes importants de ciutat, perquè només han de passar per la Junta de
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Govern Local, on només participa el partit de govern. Un ple on es discuteixen tota
una sèrie de punts, al contingut dels quals no tenen accés la gran majoria de veïns,
expedients, informes, prèviament al Ple. Un ple que aprova mocions, com hem vist,
però que no contempla cap mecanisme de seguiment de l’aplicació d’aquests
acords per part dels veïns i veïnes de la ciutat. Aquest és el nostre Ple, aquesta és
la nostra administració de proximitat, ja em direu tots plegats, m’interessa més
l’opinió dels que estan a la banda esquerra, cap allà vull dir, si tot això és normal, a
nosaltres ens sembla que no és gaire normal.
En relació a la 37, bé, farem un vot a favor,

SRA. ALCALDESSA
Esta sobre de la taula, no cal que es posicioni.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Perdó, perdó, estava pensant ja en la 38, en relació a l’increment de la bonificació
de l’IBI, ens abstindrem perquè des del nostre grup municipal som contraris a la
moció sobre l’IBI, presentada pel grup municipal del Partit Popular, pels motius
següents:
L’IBI és una de les fonts d’ingressos més importants de l’Ajuntament juntament amb
les transferències. En un moment d’emergència social com l’actual cal mantenir el
nivell d’ingressos de les administracions públiques per tal de garantir uns serveis
públics gratuïts, de qualitat i universals, sense exclusions ni discriminacions. I
també per afrontar les necessitats dels col·lectius més vulnerables.
A la moció, malgrat que es contempla una rebaixa molt significativa de l’impost, fins
a un 90% de la quota, a les famílies nombroses, sense tenir en compte el nivell de
renda, i aquest és un punt molt important, d’aquestes famílies, per nosaltres. El grup
municipal del Partit Popular no detalla, en cap moment, l’impacte d’aquesta mesura,
¿quants diners deixarà d’ingressar l’ajuntament en un context de crisi social com el
que estem vivint i en el qual cal donar cobertura social a un nombre cada vegada
més gran de persones i col·lectius vulnerables?
La moció està plena de fal·làcies, com ara arguments presumptius incorrectes,
arguments irrellevants o no pertinents. Per exemple, quan s’afirma a la moció que
“les rendes baixes realitzen un esforç molt més gran per adquirir una propietat que
les rendes altes”. En el context actual de crisi social i econòmica, les rendes baixes
amb sort viuen de lloguer, quan no són rellogades o directament són desnonades
de les seves cases, per tant, les rendes baixes no són classes propietàries. Ja fa
molts anys que la classe treballadora precària i subocupada no té accés a la
propietat. O per exemple, quan s’afirma que una rebaixa de la càrrega fiscal
comportarà automàticament una millora positiva en el consum de les famílies i
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l’activitat econòmica local. Aquests són arguments gratuïts i que no aporten dades
que els provin.
A l’acord Tercer quan es parla d’una rebaixa general de l’IBI a les rendes més
baixes no es proposa cap mecanisme de càlcul concret. Fa la sensació que s’utilitza
el terme de rendes més baixes únicament per quedar bé i justificar una rebaixa
general de l’IBI que sobretot beneficia als rentistes i multipropietaris. Bé, i podria
seguir, per exemple és una moció que es preocupa molt més dels propietaris que
perceben rendes tot explotant les seves propietats, multi propietaris, com es pot
veure al paràgraf quatre, que no pas de les famílies que únicament tenen un
habitatge, el seu habitatge habitual o primera vivenda.
No estem d’acord, en cap cas, amb l’increment de la bonificació automàtica de la
quota íntegra del IBI a les famílies nombroses sense atendre a dues condicions que
considerem importants. Primera condició, la bonificació ha de ser únicament per als
titulars empadronats al municipi i únicament per a la vivenda habitual, res de
bonificar les quotes de l’IBI als multi-propietaris que disposen de múltiples
habitatges a L’Hospitalet i viuen de rendes i, a més a més, no viuen al municipi.
Segona condició, la bonificació s’ha d’aplicar en funció del nivell de renda del titular,
per això defensem mantenir que les bonificacions només s’apliquin en funció del
valor cadastral de la vivenda, els més rics que paguin íntegrament la quota i res de
bonificacions.
Si parlem de l’Impost sobre Béns Immobles el que cal és potenciar-lo ¿de quina
manera? Primer, millorant la gestió d’aquest impost, tot atorgant les plenes
competències de gestió de l’IBI als governs locals, absolutament, i segon, reformant
el sistema de valoració cadastral mitjançant l’establiment d’un procediment de
valoració més àgil i senzill. I per cert, em deia ahir una amiga, que a ella les
bonificacions de l’IBI no li afecten, tota l’estona durant el text de la moció, es parla
de fills i ella te filles, estaria molt bé que alguna vegada incloguéssim la manera de
parlar també.
A l’última, votarem a favor, al parc metropolità zona Torre Melina, però tenim una
sèrie de preguntes que ens agradaria que si tenen resposta, ens agradaria, des de
l’absoluta humilitat, ens agradaria saber si és un parc de propietat absolutament
pública, si és de titularitat pública, qui l’hauria d’endreçar, que és el que demaneu,
qui l’hauria d’endreçar, si la titularitat no és absolutament pública, per què la part de
Barcelona està molt millor que la part de l'Hospitalet? si està pel mig l’Àrea
Metropolitana ¿quin pla d’usos es proposa per aquest parc o per aquesta zona? i
¿a què li diem parc? allò és un parc realment? Té la nomenclatura de parc o forma
parc? Espero que s’hagi entès tot el que he preguntat.

Essent les 20.10 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del grup municipal de Convergència, moció 36, la informació als grups
municipals sobre l’execució de les mocions aprovades, aquest és un tema que
l’hem debatut moltes vegades i és evident que quan s’aproven mocions, doncs les
mocions tenen diferent tractament, hi ha mocions que poden ser d’una aplicació
més o menys directa, hi ha algunes que s’han de fer estudis, s’han de fer moltes
coses i, per tant, la seva aplicació en el temps es dilata.
I precisament això és el que es demana en aquesta moció, saber quin és el normal
funcionament i desenvolupament d’aquestes mocions, i no pot ser d’una altra
manera que aquelles mocions que s’aproven i que, per tant, la ciutadania coneix,
han de saber també quin són els “tempus” que es marquen d’una manera més o
menys concreta i, per tant, hi votarem a favor.
Quant a la 37, tot i que s’ha deixat sobre la taula, també volia fer menció que en el
seu dia ja es va demanar un estudi per part de Convergència, en una moció que es
va aprovar, i estem pendents d’aquest estudi, per tant, esperem que aquesta
solució de la moció, que en el seu dia es va aprovar, que seria fer el seguiment,
com es parla d’aquesta moció del Partit Popular, doncs se li doni continuïtat i
immediatament tinguem una resposta sobre el tema.
Quant a la moció 38, sobre el tema de l’IBI, el tema de l’IBI ha sigut un debat, crec
que constant a totes les legislatures, a tots els anys en els pressupostos, i
concretament també en els programes electorals de diferents candidatures en
aquestes eleccions municipals. Convergència vam portar en el seu moment,
diferents mocions i també en el nostre programa electoral parlàvem de rebaixar
l’IBI.
Jo voldria fer una consideració al membre de la CUP-Poble Actiu, que ha dit el tema
de l’IBI, l’IBI afecta no només al propietaris, sinó també als llogaters, perquè es veu
repercutit aquest cost en el lloguer que paguen i, per tant, sortosa o
desgraciadament és un impost que no s’escapa casi de ningú i no són només els
propietaris, potser sempre es té interioritzat que els propietaris el paguen
directament, però els llogaters el paguen indirectament i estan pagant també aquest
import repercutit.
També no deixa de sorprendre, tot i que votarem a favor d’aquesta moció, no deixa
de sorprendre que el Partit Popular sigui qui presenti aquesta moció, perquè va ser
un dels causants, junt amb l’equip de govern, dels increments de l’IBI en aquesta
darrera legislatura, d’un 20 i pico per cent, d’un 28%.
Nosaltres aniríem molt més enllà del que diu la moció, torno a repetir, creiem que és
un petit pedaç o una petita millora pels ciutadans, però que la realitat és que potser
hauríem d’arribar a un consens marcant-nos que l’impost aquest està per sobre de
la mitjana del que hauria de ser necessari i que busquéssim una forma de buscar
una fórmula entre tots de disminuir-lo.
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En el nostre programa electoral crec recordar que demanàvem una rebaixa d’un 8 i
pico, potser és agosarada i potser això de cop és molt complicat, però a mi
m’agradaria que per part de l’equip de govern i per part de totes les formacions, que
poguéssim arribar a un consens en aquests propers pressupostos, per no anar
presentant mocions parcials, cadascú del que demana, sinó realment atacar un
problema per tothom, perquè, torno a repetir, aquest impost afecta als propietaris i
als llogaters, afecta a tothom, no només a uns.
Quant a la moció 39, la moció del parc metropolità de Torre Melina, també votarem
a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L'H)
Referente a la moción 36, votaremos a favor, estamos de acuerdo con la necesidad
de hacer público el estado de los acuerdos aprobados en Pleno y sobre todo de su
estado de ejecución, así como de mantener informados a los grupos municipales. El
artículo 54.7 del “Reglament orgànic del Ple de l’ajuntament de l’Hospitalet” dice:
“Periòdicament es confeccionarà un informe de seguiment de l’estat de les mocions
presentades, per part de l’àrea que tingui atribuïda aquesta competència.”
Entendemos que dicho documento debe informar sobre el estado de ejecución de
las mociones aprobadas, pero no obstante, tras realizar una consulta a la alcaldía
sobre la periodicidad de la emisión de este informe, la respuesta nos remitió a un
acuerdo de Junta de Portavoces del 12 de septiembre de 2001, donde se
consensua informar semestralmente de las mismas.
Tras recibir esta respuesta, consultamos los dos últimos informes emitidos, estos
únicamente recogen las mociones presentadas en los últimos seis meses, y
únicamente recoge el resumen de aprobadas, no aprobadas, sobre la mesa, etc. El
contenido de estos informes nos parece insuficiente, desconocemos el grado de
ejecución, que es lo importante una vez están aprobadas, trabajaríamos todos de
forma mucho más efectiva de disponer de esta información. Los vecinos tienen el
derecho a conocer el estado de ejecución a través de la página web, como
apuntaban, y los grupos municipales además tenemos el derecho y en parte la
obligación, de saber qué está haciendo el Consistorio en sí, porque formamos parte
de él.
Por otro lado, aprovechando que el punto tres de los acuerdos propuestos en la
moción, pide dar traslado de este acuerdo a los grupos municipales con
representación en este Consistorio, nos gustaría dar un toque de atención a todos
los grupos municipales, que recapacitemos sobre el uso político que les estamos
dando a las comunicaciones institucionales, con motivo de la aprobación de las
mociones, porque es un gasto de tiempo de personal funcionario y de dinero que
acabamos pagando entre todos.
En este caso en concreto no es necesario que nos lo comuniquen, porque aparte
de que ya hay un canal administrativo por el cual nos llega y está el Acta del Pleno,
estamos aquí, como en otros casos no es necesario avisar a los medios de
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comunicación de Hospitalet, porque están grabando el Pleno, estamos saliendo en
directo, los portavoces han ido antes a presentar las mociones a la televisión,
dejemos de gastar en tonterías, tiempo, dinero y recursos, no nos parece ético
aprovechar una comunicación institucional para ponerse medallitas, con el fin de
hacer propaganda política, y desaprovechar esta herramienta, mediante envíos
masivos de las mociones aprobadas de cada uno, a entidades afines.

Essent les 20.17 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Respecte al punt 38, del 37 no direm res, perquè ha quedat sobre la taula, sobre el
punt 38 votarem en contra i m’explico. Considerem que la revisió i la rebaixa de l’IBI
és una cosa necessària, però també considerem que aquesta revisió ha de ser
bastant més profunda que la que es proposa en aquesta moció, tal i com deia el
company Jordi Monrós, ara tindrem un debat de pressupostos, on sí que podrem
mirar d’on traiem i d’on posem, per tal de poder també acomodar aquest impost a la
nostra població. Llavors, nosaltres no ens centraríem tant en la baixada, sinó en la
forma de fer-ho i en els criteris en aplicar-ho, entenem que el Partit Popular no té
gaire experiència en temes de caire social, ni en rebaixa d’impostos, i per això
aquestes propostes sempre queden una mica incomplertes. Pel que hem vist en
aquesta moció, es parla de bonificació per fill i per rendes baixes, tampoc sense
definir el que el PP considera una renda baixa, perquè tampoc queda bastant clar.
No es parla tampoc ni de famílies amb familiars dependents, ni d’aturats de llarga
durada, ni de pensionistes, ni d’un llarg etcètera de casos que s’haurien de
contemplar en aquestes bonificacions.
Suposo que serà, això que dèiem, falta d’experiència, perquè no sentirem mai
defendre al PP una rebaixa de l’IVA, que és un impost que afecta tant a rendes
baixes, com a rendes altes, tampoc demana a les energètiques que baixin les seves
tarifes, que són les més altes d’Europa, tampoc sentirem demanar, ni tan sols
votant a favor, que es prohibeixi que aquestes energètiques tallin el
subministrament a gent que a l’hivern no pot pagar aquest subministrament
energètic. O sigui, nosaltres agraïm l’esforç que fa el PP per aquesta moció, però la
considerem totalment insuficient i per això la votem en contra.
Sobre el tema del parc de Torre Melina, com que al final vam estar mirant, no ens
va quedar gens clar el que es demanava en si, perquè ens falta moltíssima
informació, i ens abstindrem.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte de la moció sobre l’execució de les mocions aprovades, el nostre grup
votarà a favor, perquè com s’ha dit i s’ha reiterat, en aquest Ple és un exemple,
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calen més mecanismes de participació, cal més informació, cal fer arribar tota
aquesta informació a veïns, als grups municipals, però sobretot a veïns, per tal que
tothom tingui les eines i la informació al dia, del que fem aquí a l’ajuntament i del
que fem per la ciutat.
Respecte a la moció de l’increment de la bonificació automàtica de la quota de l’IBI
a famílies nombroses i monoparentals, i famílies amb rendes baixes, nosaltres ens
abstindrem, creiem que cal revisar, cal parlar sobre el tema de l’IBI, crec que quan
toqui parlar del tema dels pressupostos de l’any que ve, és l’oportunitat, aquesta
moció creiem que és inconcreta, queda molt curta i creiem que cal parlar de moltes
coses, de si aquestes famílies nombroses serà progressiu, si afectarà també pel
tema de renda, si hauran més casos com els temes de dependència, d’atur de
llarga durada, creiem que és una moció que queda molt curta i molt coixa.
I respecte a la moció del parc metropolità de Torre Melina, votarem a favor, creiem
que cal actuar a aquella zona, però no podem oblidar que tenim Can Rigalt, cal
rehabilitar Can Rigalt, cal dignificar aquella zona, que els veïns i les entitats de
Pubilla Cases porten molts de temps denunciant la situació de deixadesa i
d’abandonament, que té aquella zona. Llavors, nosaltres és una de les mocions que
presentem, el tema de Can Rigalt, i creiem que és important dignificar tota aquella
zona i recuperar-la per a la ciutat. Moltes gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Bé, jo em posicionaré sobre la moció 36, crec que ja s’ha dit quasi tot, perquè ja
heu parlat molts companys, però considerem que és molt necessari aquest
seguiment de les mocions, pels temes que ja s’han comentat, per participació, per
transparència i, bé, per rendir comptes de tot el que s’està fent en aquest Ple, a la
ciutadania. És molt positiu, crec, per a la comunicació de tots els grups, les entitats i
la ciutat en general i, bé, res més, crec que tota la resta ja s’ha dit abans.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sobre la 38, ens abstindrem, creiem, bé, compartim els arguments que s’han anat
donant per altres companys d’altres grups, creiem que no és un únic criteri suficient
el nombre de fills, és fonamental la renda per determinar, en la mesura del possible,
l’impacte d’aquest impost que grava no solament als propietaris, que també, però
com deia Monrós, també a les famílies que viuen de lloguer, i no creiem que sigui
tampoc un factor lineal, i tampoc creiem quina és la xifra en concret, si no hi ha un
estudi real sobre si és el 8, és el 3, és el 15 o és una proposta progressiva d’any
mandat, doncs un 3% cada any del mandat i reduir l’impost de l’IBI. Per tant, hi ha
elements que falten, que potser tenim un gran consens en el proper Ple o quan
pertoqui, però jo crec que s’ha de treballar més i millor aquest tema, no és un tema
menor, és un tema fonamental per milers de famílies.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sobre la moción 39, de Torre Melina, nosotros nos abstenemos, no porque no
estemos de acuerdo en que se tenga que regenerar todo ese espacio, sino porque
pertenece a un proyecto global, que ya se había presentado, si no me falla la
memoria, hace ya alrededor de 10 años que se había presentado ese proyecto, que
los vecinos y vecinas están deseando que se desarrolle. Y no es una cuestión de ir,
digamos, de ir poniendo pequeños parches, sino de desarrollarlo de manera
completa, ya estaba proyectado un gran parque metropolitano, también se planteó
en su día el traslado del hospital, lo que es el antiguo hospital de la Cruz Roja, a
ese espacio, y rehabilitar todas las masías y todos los espacios monumentales, los
edificios monumentales. Creemos que los vecinos y vecinas de la zona, que tienen
el radio de influencia allí, lo que están deseando es que se desarrolle de alguna
manera y se pongan todos los mecanismos en marcha, para que pueda ser posible,
hacerlo de manera parcial creemos que no estarían demasiado de acuerdo.
Evidentemente, si se ha de modificar alguna cosa, han de ser los propios vecinos y
vecinas los que también participen para ver que se hace allí, cómo se hace y qué
se plantea.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, nosotros votaremos favorablemente la 36, porque entendemos que es de
justicia, nos ponemos de acuerdo los grupos, con lo que cuesta, para llegar a
acuerdos y sacar adelante una moción, y luego al final se queda ahí, en el limbo,
durmiendo el sueño de los justos. Entendemos que es bueno que se tiren adelante
y que se sepa cómo funcionan, cómo van a ir y cuando se van a desarrollar esas
mociones que se han aprobado por la mayoría del Pleno. Por lo tanto, la votamos a
favor por lo que he dicho.
En cuanto a la…, veo que han retirado el tema de la moción para simplificar el
marco normativo, creo que con buen criterio, porque, bueno, nosotros entendemos
que eso está ya regulado dentro de la ordenanza de movilidad, pero en cualquier
caso si se puede mejorar, pues perfecto, por eso está bien que lo comentemos y
hablemos y se presente con un criterio que más o menos pueda tener una cierta
unanimidad.
En la 38, este es un tema delicado y recurrente por lo que veo, yo no he participado
en otros plenos y tal, pero sí es cierto que hemos visto, a lo largo de la última
legislatura, como se incrementaba sustancialmente, en plena crisis, el IBI, de una
manera que ha llegado incluso hasta el 28% sumando los tres últimos ejercicios
anteriores. Entonces, nosotros entendíamos que habría que hacer una…, parece
ser que poco a poco y con mucha timidez, se va saliendo de la crisis y creemos que
es bueno que los contribuyentes vayan también notando un poco en lo que es la
justicia en la distribución un poco de lo que es los temas de fiscalidad, creemos que
son injustos, puesto que en un momento muy delicado se les subió muchísimo a los
contribuyentes de Hospitalet el IBI.
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Pero yo coincido y creo que si no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo
que yo creo que la mayoría de la ciudadanía lo está pidiendo, porque no hay más
que verlo, y de hecho yo he escuchado a los otros grupos y todos están de
acuerdo, de alguna manera hay que hacer algo, pero al final si no somos capaces
de ponernos de acuerdo en si hay una coma, una b o una a, y no llegamos a la
conclusión de que al final lo que nos están pidiendo los ciudadanos es que
regulemos un poco y que hagamos un gesto de solidaridad con ellos, porque yo lo
decía en la campaña electoral, decía, oiga aquí en esta ciudad hemos llegado a
tener pisos de pobre con impuestos de rico, y esto es cierto, se ha incrementado
demasiado en los últimos cuatro años. Yo creo que eso tiene que haber una
rectificación y haber una fiscalidad más justa en ese aspecto.
Pero sí es cierto que tiene hay que tener mucho cuidado, porque a veces podemos
incurrir en agravios, que queriendo hacerlo bien, cometamos errores. Yo estoy de
acuerdo con lo que ha dicho el señor de la CUP, que hay que tener mucho cuidado
con los de la multipropiedad, porque claro, el que tenga cuatro, cinco, seis
viviendas, pues yo creo sinceramente que, pues no se trata, se trata de la primera
vivienda, que además es verdad que hay mucha gente que no la tiene, pero
también repercute, como decías tu antes, creo que repercute el IBI cuando estás de
alquiler, porque también te pasan la parte correspondiente. Pero yo creo que las
primeras viviendas tienen que tener un trato más justo, porque la propiedad máxima
que tiene hoy una persona, un trabajador, el que tiene incluso la suerte de tener
trabajo y de poder pagar una hipoteca, es la vivienda, y no podemos gravarla, como
el bien que tiene, que es el único bien que tiene, que puede al final decir que ha
conseguido tener una vivienda a lo largo de toda su vida de sacrificios y no hay que
gravarla.
Pero sí que hay que tener cuidado porque si empezamos a hacer distinciones,
muchas veces también con cual es el mínimo que gana un señor u otro, pues
estamos siempre clasificando a las clases medias, que estamos clasificándolas ahí
como que no tienen derecho a tener también un beneficio en algunas cosas, y
estamos siempre yendo en contra de las clases medias, que a veces hay que ver
dónde está el listón de las clases medias, porque hoy ya una clase media, tal y
como están los sueldos, es ganar 1.500 o 1.800 euros, y te aseguro que
seguramente pueden tener suficientes gastos con la familia que puedan tener,
como para que si tienen un beneficio en el tema de bajarles el impuesto, pues no
los miremos con el rabillo del ojo, por aquello de que hay gente que siempre vamos
diciendo que cobran 400 o 500 euros.
Quiero decir con esto que sí que es verdad que habrá que tener en cuenta, al
margen de eso que he dicho de la multipropiedad y tal, habrá que tener en cuenta,
pues las familias que tienen cuatro, tres, y hacer algo más especial para ellos. Pero
en cualquier caso, yo creo que tiene que ser con carácter general, porque las
clases que tenemos en nuestra ciudad no son clases multimillonarios, la mayoría es
clase muy humilde, trabajadora, y algunas clases medias, y alguno que otro que
puede ser, pues de estos que hablamos de la multipropiedad, ahí es donde hay que
tener cuidado para legislar bien, para que no se aprovechen los que realmente no
les hace falta.
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Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser capaces de llegar a un consenso para
que de una vez por todas hagamos justicia en lo que es la fiscalidad del IBI, porque
creo sinceramente que ha habido una injusticia muy importante en los últimos tres o
cuatro años, que estamos pagando un IBI que no tiene nada que ver realmente con
el precio y con lo que realmente vale una vivienda en Hospitalet, y mucho más con
lo que han bajado, porque una vivienda que antes valía 300.000 o 400.000 euros,
hoy la pones en el mercado y te están dando 150.000 o 160.000 euros. Entonces,
todo eso hay que adecuarlo y hay que tener en cuenta que tenemos que ser
capaces de llegar todos a acuerdos para hacer algo que favorezca a la mayoría y
sobre todo a los que menos tienen, que yo creo que es la mayoría de nuestra
ciudad.
Esperemos que nos pongamos de acuerdo, porque por eso yo quería ir más allá en
la propuesta, y esta la voy a votar favorablemente, para que nadie diga, no, es que
claro, al final quien se siente agraviado, porque si tu no hablas de las familias
numerosas, las monoparentales y familias con rentas bajas, pues parece que estás
siendo insolidario con esta gente que buena falta les hace. Pero yo creo que
tenemos que ser más ambiciosos e ir a un carácter general y luego entrar en el
tema específico de cada familia. Favorablemente la votaremos.
En cuanto a la 39, pues bueno, a nadie le molesta que se hagan gestiones para
mejorar todas estas cosas, otra cosa es que tengamos competencias para poder
entrar, y digo lo de siempre, nos metemos en terrenos farragosos donde al final la
opinión de la Generalitat puede ser como un elemento de presión o de opinión, pero
que tampoco tiene mucho que hacer. Pero en cualquier caso la votaremos a favor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, con respecto a la moción 36, votaremos a favor, y comentarios. Actualmente las
mociones se encuentran expuestas e insertadas dentro de las Actas de los Plenos,
en las web municipales, es verdad que no están separadas, sólo los secretarios de
los grupos políticos tienen acceso a las mociones de forma individualizada, pero sin
opción a ninguna búsqueda temática. Y simplemente poner también de manifiesto
que la mayoría de las mociones que se aprueban o históricas, pues muchas o la
mayoría no tienen nada que ver con la realidad de la ciudad, sino que son más
generales, por lo tanto, hacer un seguimiento de las mociones, pues es más
complicado.
Con respecto a la moción 38 del Partido Popular, bueno, pues comentar que la
parte expositiva de la moción es tendenciosa y no expone la realidad de la subida
del IBI, no se expone ningún criterio coherente del porqué se han de utilizar esos
baremos de bonificación y no otros, actualmente ya existen unos baremos de
bonificación para las familias numerosas, pero ello no exime de la posibilidad de
ofrecer mejoras en la bonificación del IBI. También recordar que las bonificaciones
del IBI vienen marcadas por la Ley de haciendas locales y no es el ayuntamiento el
que puede marcar donde hace las bonificaciones y no las hace. Y luego, ya también
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por comentar cosas que se han dicho a nivel general, en Hospitalet no tenemos un
IBI elevado, sí que ha habido una subida potente en el último mandato, pero si se
compara con otros ayuntamientos, el IBI de Hospitalet no es elevado. Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, sobre la moción 39, Sr. Pedro Alonso, nosotros votaremos en contra y le
explicaré el porqué y creo que recogemos un poco el sentido o el sentimiento de
todos los grupos que han expresado su opinión sobre la zona de Torre Melina.
Efectivamente a todos nos gustaría que Torre Melina fuera un parque público y que
estuviera al alcance de todos los ciudadanos de Hospitalet y especialmente de los
de la zona más próxima a Pubilla Casas. Pero votamos en contra especialmente del
primer punto, porque eso no es posible y no es posible porque antes, desde la
CUP, se nos pedía información, desde otros grupos también, yo les explicaré
brevemente en qué situación están esos terrenos.
Esos terrenos, bueno, Torre Melina forma parte del proyecto de Can Rigalt, como
también ya se ha anunciado aquí, forma parte del plan de mejora urbana del sector
que se aprobó en diciembre del 2007, y la urbanización de este parque, las obras
de urbanización y la entrega y la cesión de este parque urbanizado a la ciudad es
una obligación de los propietarios actuales de los terrenos, por tanto, nosotros ahí
no podemos instar a ningún organismo público a que ejecute esa actuación, porque
los terrenos están en manos, todos ellos, de la Junta de Compensación que se
constituyó el 18 de junio de 2009. Además, no lo podríamos hacer porque es la
propiedad la que tiene la obligación y no podemos invertir dinero público en una
cosa en la que…, no podemos meter recursos públicos en una zona en la que
privados son los que han de poner sus recursos, tanto empresas, como promotores
y otros propietarios que tenemos en la zona.
Aclarado esto, yo creo que lo que sí podemos hacer en esta moción y en la línea de
lo que siempre intentamos con las mociones, es que en el segundo punto, hacer un
cambio, si a usted le parece Sr. Alonso, y al grupo popular, para hacer instar a la
Junta de Compensación del Polígono del sector de Can Rigalt, a emprender las
acciones necesarias para garantizar el mantenimiento de la zona y tenerlo en buen
estado de conservación. Si a ustedes como grupo popular les parece bien este
acuerdo, pues podríamos, en ese sentido, el grupo socialista daría su apoyo
favorable.

SR. ALONSO N. (PP)
Por nuestra parte lo aceptamos, porque aquello desde luego está degradado y
aquello es un estercolero, la ciudad no puede dar esa imagen, y ahora el entorno se
está solucionando, porque lo que es Finestrelles, como habéis visto, ahora lo están
limpiando, y está quedando aquella zona allí que es la más degradada.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Nos sumamos a esa petición, si nos permitís.

SRA. ALCALDESSA
Un momentín, porque es que corre el tiempo y estamos en el uso de la palabra,
Sra. Perea.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
En relació a la 37, li agraeixo a la Sra. Sonia Esplugas, doncs que traslladi aquest
debat a un altre moment, jo li diria que no m’apreti amb dos mesos, doni’m una
mica de marge, perquè estem parlant de revisar les ordenances que pertanyen a la
meva àrea i, per tant, doncs exigeix que per part dels tècnics, doncs també, que ja
s’han posat, vull dir, la idea és constituir una comissió, etc. De totes maneres, li diré
que les persones que tenen o que volen accedir a tenir, els comerços que volen
accedir a tenir vetlladors, la normativa està compacta i molt identificada a
l’ordenança municipal de mobilitat i està molt clarificada, vull dir, a vegades donar-li
una forma de diferents cossos amb diferents normes, és quan ens perdem, en
aquest cas és que està tot molt sistematitzat. Dit això, és cert que cal adequar les
normatives passat un temps, això és el que estem fent, i el que li demanaria, això
sí, que ens doni una mica més de marge que dos mesos, en qualsevol cas l’anirem
informant, més enllà del tema de la moció, doncs em presto a anar explicant-li quin
és el seguiment per part de la meva ponència. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, si les parece el texto del acuerdo sería: Instar a la Junta de Compensación del
polígono 1 del sector Can Rigalt, a emprender las acciones necesarias para
garantizar el mantenimiento y buena conservación de toda la zona de Torre Melina.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
En este caso, nos sumamos nosotros a esta iniciativa que propone el Sr. Castro.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, pues se produce un cambio por parte del grupo de Iniciativa-Esquerra Unida
i Alternativa, por parte de Iniciativa-Esquerra Unida i Alternativa con esta
modificación votarían a favor de la moción, entiendo.

…/…

142

Molt bé, es produeix algun canvi? Per tant, quedaria aprovada la moció amb aquest
canvi que s’ha introduït per part del Sr. Pepe Castro.
Hem finalitzat el torn del Partit Popular, ara vindrien les mocions d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36, 37, 38 i 39;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 36.- PARA INFORMAR A LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE LA
EJECUCIÓN DE LAS MOCIONES APROBADAS.
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:

Atendiendo a que las mociones son el instrumento político fundamental con el que
cuentan los concejales y grupos políticos con representación en el consistorio para
trasladar y debatir las propuestas de los vecinos de L’Hospitalet.
Valorando que ni la oposición, ni las entidades ni los particulares disponemos de
información directa y puntual de la puesta en marcha de los acuerdos que
adoptamos en el Pleno, ni de su grado de cumplimiento, ni de los plazos de
ejecución de las mismas.
Atendiendo a que se da la circunstancia de que, en ocasiones, alguna moción
presentada por la oposición y aprobada por el Pleno no ha sido después ejecutada
por el equipo de gobierno, o bien su ejecución se ha demorado más de lo acordado,
previsto o deseable.
Conscientes de que la no ejecución de los acuerdos adoptados en Pleno ha vuelto
a exigir el debate de propuestas ya decididas, trasladando a la ciudadanía la
sensación de inoperatividad y exceso de ruido del Ayuntamiento.
Convencidos de que facilitar esta información enriquece nuestra democracia local y
mejora el acceso de los vecinos a la información municipal.
Por todo ello, el Grupo Político del Partido Popular propone la adopción de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Abrir una sección pública en la página web del Ayuntamiento en la que
se exponga de manera clara y concisa los acuerdos aprobados en Pleno y su
estado de ejecución, para que cualquier persona pueda acceder libremente.
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SEGUNDO.- Informar periódicamente a los grupos de la oposición presentes en
este consistorio del grado de ejecución de las mociones aprobadas en este pleno y
que no estén ejecutadas o lo estén parcialmente.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a los Grupos Municipales con
representación en este consistorio.

MOCIÓ 37.- PARA
SIMPLIFICAR
EL
MARCO
NORMATIVO
ESTABLECIMIENTOS CON TERRAZA EN LA VÍA PÚBLICA.

PARA

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 38.- PARA EL INCREMENTO DE LA BONIFICACIÓN AUTOMATICA
DE LA CUOTA ÍNTEGRA DEL IBI A FAMILIAS NUMEROSAS,
MONOPARENTALES Y A LAS FAMILIAS CON RENTAS BAJAS. Ha estat
rebutjada 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 representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso N. i Fco.
Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 6
vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González 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; assistents
presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 39.-

PARQUE METROPOLITANO ZONA TORRE MELINA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada a petició del regidor del PSC-CP Sr. Castro Borrallo, i sotmesa a
votació s'aprova amb 25 vots favorables 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-
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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 N. i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

La transformación urbanística de L’Hospitalet es un objetivo compartido por muchos
vecinos que queremos vivir en una ciudad más dinámica y mejor conectada. Año
tras año, los partidos políticos, las entidades y la sociedad civil proponen mejoras
para que las instituciones públicas pongan en marcha nuevos proyectos necesarios
para la ciudad.
Uno de esos proyectos es el Parque Metropolitano Zona Torre Melina cuyo
desarrollo urbanístico se remonta en el tiempo desde hace más de una década.
Es por ello que el Grupo Político del PPC propone al Pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar a la Junta de Compensación del Polígono 1 del sector de Can
Rigalt a emprender las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento y la
buena conservación de la zona de Torre Melina en el término municipal de
l’Hospitalet.
SEGUNDO.- Iniciar cuantas acciones sean necesarias desde este Ayuntamiento y
en colaboración con las administraciones territoriales que convenga para garantizar
la mejora y rehabilitación del entorno ante el evidente proceso de progresiva
degradación.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 40, 41 i 42, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per la presentació Sr. García.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. En primer lloc, la número 42 del carrer Xipreret, la deixarem sobre la
taula, perquè hem rebut unes esmenes del grup socialista i abans de posar-la a
votació voldríem parlar-les per veure si és possible que en el proper Ple puguem
presentar una moció amb un acord.
La número 40, sobre el tema de la neteja, tots els grups d’aquest Consistori són
conscients que un dels temes que preocupa a la ciutadania és la neteja de la ciutat.
Tots els grups també d’aquest ajuntament són conscients també que ha augmentat
el malestar dels ciutadans per augment de la brutícia a la nostra ciutat, així com
augment de l’incivisme. I tots els grups polítics també coincidim que no estem
satisfets amb el funcionament de l’actual contracta de neteja. Una contracta de
neteja que es va atorgar a l’anterior mandat, pel període del 2011-2020, i que té un
cost de més de 28 milions d’euros. Aquesta adjudicació va originar una polèmica,
perquè les associacions de veïns consideraven que no es podia adjudicar, i així es
va fer, a una empresa que no havia fet bé la seva tasca.
Amb aquesta moció nosaltres volem fer coses, primer que aquest ajuntament
desenvolupi un pla de mesures per tal de millorar la neteja i combatre l’incivisme.
En segon lloc també demanem, doncs que es realitzi un informe de revisió,
avaluació del grau de compliment dels estàndards adequats de neteja i qualitat
urbana de la recollida de residus municipals, neteja viària i de clavegueram que
realitza l’empresa Fomentos y Contratas. I també demanem que es realitzi un estudi
del cost que significaria la municipalització de la neteja per part de l’ajuntament.
Respecte a la moció de Can Rigalt, com bé vostès saben, la masia de Can Rigalt és
un dels principals elements del patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat, una masia
de gran valor artístic i d’estil neoclàssic. Aquesta masia va ser comprada pel Futbol
Club Barcelona, des de l’any 1997, amb els terrenys, per 250 milions de les
antigues pessetes. El Barça volia instal·lar en aquell moment la ciutat esportiva, el
petit problema a resoldre en aquell moment, era que la qualificació d’aquests
terrenys era parc metropolità.
I el que hem vist durant aquests últims anys, des de l’any 97, és que la masia de
Can Rigalt ha patit deteriorament, ha patit actes vandàlics i que ha quedat afectada
greument la seva estructura. Durant molt de temps també hem vist com moltes
entitats i organitzacions polítiques han presentat diferents mocions que van en la
direcció de preservar la masia de Can Rigalt i, per tant, nosaltres el que volem és
no presentar una nova moció que s’aprovi en aquest ajuntament, perquè es preservi
Can Rigalt, sinó que el que volem és que aquesta moció no quedi en paper mullat i
es facin totes les actuacions necessàries.
Per això, creiem que aquest ajuntament ha de demanar al propietari de la masia, al
Futbol Club Barcelona, que rehabiliti la masia de Can Rigalt, en un període mínim
de temps, per tal de garantir la seva conservació. També demanem que
l’ajuntament i l’equip de govern prengui les accions necessàries per tal de garantir
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la conservació de la masia de Can Rigalt, som conscients que no som propietaris
d’aquesta masia, però com ajuntament hem de buscar tots els mecanismes legals
per actuar abans que aquesta masia perdi el seu valor. I també volem que s’obrin
converses amb el Futbol Club Barcelona, les entitats veïnals i socials, per tal que
aquesta masia pugui tenir en un futur un ús social pels ciutadans de l'Hospitalet.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, en relació a aquestes tres mocions, les votarem..., dues finalment no? les
votarem a favor les dues, i res, voldríem fer una petita esmena o un tema de
concepte, a la primera, sobretot a la 40. Estem rotundament a favor dels acords 2 i
3 de la moció, creiem que és imprescindible començar a estudiar la viabilitat de la
remunicipalització dels serveis municipals bàsics i mentrestant, ens sembla una
molt bona proposta exigir a la companyia concessionària fins l’any 2020, com deieu,
FCC, un grau més elevat del compliment de les seves obligacions contractuals.
Estem totalment d’acord en això. Però sí que ens agradaria proposar la revisió del
terme civisme i sobretot de la frase de l’enunciat que diu “combatre l’incivisme”, i us
explicarem per què.
Ens agradaria llegir un breu text, una part del que deia l’Observatori del Sistema
Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, en un estudi d’avaluació
de l’Ordenança Cívica de l’ajuntament de Barcelona, que diu:
El Projecte d’Ordenança de Mesures per fomentar i garantir la convivència
ciutadana a la ciutat de Barcelona es basa en el concepte de “civisme”, tot i que
aquest no és definit al text de la normativa. La història, la filosofia i la ciència
política, en canvi, sí han definit de manera àmplia què ha d'entendre's per aquest
concepte. Així, per exemple, les al·ludides disciplines han assenyalat que el
“civisme” és una qualitat que pertoca a la ciutat, però més en concret, al model de
ciutat que es pretén construir.
Així mateix, el concepte de “civisme” es correspon amb el “de civilització”, el qual es
defineix com “conjunt d'idees, ciències, arts i costums que formen i caracteritzen
l'estat social d'un poble”. El “civisme”, per tant, constitueix un concepte molt més
ampli que el que està estretament vinculat a certs comportaments individuals com
ara els que l'Ordenança, en aquest cas la moció, pretén regular, prohibir i sancionar
econòmicament, a través d'actuacions de caràcter policial, i no es correspon amb el
model de ciutat, ni de ciutadania que, òbviament, és molt més ampli i complex.
Si de debò amb l'Ordenança, en aquell cas, es vol afrontar un model de ciutat i de
ciutadania no abordi problemàtiques com ara, per exemple, les que podria abordar,
però no aborda el terme “civisme”: la coartació del desenvolupament de la vida
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social, política, cultural i associativa de la ciutat; la silenciació de la dissidència
política i social; i repressió de formes alternatives de cultura; l’intent de subsunció i
substitució del social per part de l’administració pública i foment de la “delació”, i
això és molt important, ciutadana.
Creiem que és un concepte que segurament s’ha mal utilitzat durant els últims anys
amb la generació de propostes i ordenances a la gran majoria de municipis de
Catalunya i que és força pervers, segons com l’utilitzem, i que segurament en la
vessant amb la que utilitzem aquest concepte des de fa molts anys en ordenances
concretes, hem arribat fins on hem arribat i hem arribat fins a proposar aquesta
moció, que proposa combatre l’incivisme, quan portem molts anys intentant
promoure el civisme, amb la definició que fem des de fa molts anys, i no ho hem
estat aconseguint. No sé si tant les ordenances, com el concepte, ens han servit
d’alguna cosa durant aquests anys, per tant, demanem no utilitzar d’aquesta
manera, aquest concepte. Però estem totalment a favor amb la resta de punts.
En relació a la conservació de la masia de Can Rigalt, des de la CUP-PA, i dic
CUP-PA perquè crec que és força fàcil dir CUP-PA i no hi ha manera que digueu
tots vosaltres CUP-PA, arribeu a dir Partit dels Socialistes de Catalunya que és
al·lucinant i CUP-PA són dos, màxim tres sil·labes, jo demanaria, abans he sentit
grup popular, són, una, dos, tres, quatre sil·labes, CUP-PA no costa tant.
Considerem urgent una mobilització social, amb el suport de tots els partits,
considerem que és urgent en relació a la situació de Can Rigalt, però no només de
Can Rigalt, també del carrer Xipreret i d’altres espais de la ciutat, una mobilització
social amb el suport de tots els partits, entitats i col·lectius possibles, per a la
preservació de tot el patrimoni cultural, moble i immoble, i del patrimoni natural, i
aquí podria entrar també el pi, entraria absolutament el pi i entraria la situació actual
de la zona de Cal Trabal. Fins aquí, gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a la moció de la millora de la neteja i combatre l’incivisme o promoure el
civisme, digueu-li com vulgueu, aquesta moció és una mica una moció cosina
germana de les moltes que vam presentar en l’anterior legislatura des de
Convergència. En el seu dia es va aprovar fer una campanya del civisme i el gran
problema que tenim després de fer aquesta campanya, és que continuem igual o
potser pitjor, si més no, i és el que ens reflecteixen tots els veïns dels diferents
barris de la ciutat. Al principi eren uns certs barris que estaven més malament i ara
hem aconseguit que la taca s’estengui a tota la ciutat.
El Christian de la CUP-PA, fàcil, fàcil, m’ho has dit i ja m’ho he aprés, ho deia, jo no
sé si és civisme o és incivisme, clar, jo de petit sempre promovíem el civisme, o
sigui, ensenyar-nos a ser educats i a no malmetre el mobiliari públic, a quan hi
havia una paperera, posar les coses a dintre. Jo crec que a l’ajuntament de
l'Hospitalet, des de ja fa molts anys, tenim moltes papereres per tota la ciutat, jo
casi, casi, ja me les miro com a cistelles de bàsquet, perquè potser la gent
encistella o no encistella en funció del grau que té de precisió per fer-les servir.
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Desgraciadament, més enllà de criticar o alabar aquesta contracta de neteja, que jo
sempre he dit que totes les coses es poden millorar una vegada les planteges,
tenim un greu problema que és de civisme o d’incivisme. La gent embruta els
carrers, la gent tira les coses al terra, bé, certa gent, no tota la gent, evidentment,
certa gent tira menjar al terra, certa gent tira productes al terra, deixa les begudes al
terra, pinta les façanes, pinta les parets, això jo no conec una altra paraula que dir-li
incivisme.
I, per tant, tenim una ordenança del civisme en la qual hi ha teòricament un
compliment, què es pot fer i quines sancions. Tampoc voldria que se m’interpretés
que hem de fer més greu, és a dir, agreujar les sancions de l’ordenança, perquè no
es tracta de fer repressió, el millor és donar educació i ensenyament perquè la gent
no ho faci, però alhora també, si tenim una ordenança del civisme, l’hem de fer
complir, perquè sinó no sé per què la tenim, si tenim l’eina, fem-la servir. Potser
també hem de fer servir l’eina d’una manera dient, escolti’m, no facin això, sinó
passarà això, no ho sé.
El problema és que la neteja en si, per més que millorem aquesta contracta, per
més que millorem el servei, aconseguirem potser un tant per cent molt petit, perquè
continuarem tenint molta gent que és incívica, que embruta i malmet terres, parets,
mobiliari, o sigui, coses que són de tots, coses que són públiques, que a
l’ajuntament de l'Hospitalet li costa diners, que a nosaltres com a ciutadans ens
costa diners, i no puc entendre com la gent es comporta d’aquesta manera, però
hem de fer alguna cosa, i segurament és una cosa també educacional, que ve des
de casa, de les escoles, nosaltres com a institució, fer algunes campanyes, però
que les hem de fer junts i potser hem de deixar de parlar i passar a l’acció.
Vull dir, ja portem molt de temps parlant, parlant, debatin, fent mocions, aprovant
mocions, i segurament n’aprovarem una, però hem de fer acció, perquè si no
continuarem d’aquí a uns mesos, presentarem una altra, presentarem una altra
moció dient que hem de millorar la contracta de neteja, hem de..., però no haurem
fet res, o sigui, passem a l’acció i busquem quina és la forma de fer aquesta acció
en benefici de tots els ciutadans, i en benefici que ens gastem molts diners, ja no
només en aquesta contracta de neteja, no fent la neteja normal i corrent per la qual
l’hem contractat, sinó per intentar arreglar tots els desperfectes que es produeixen a
la ciutat.
Quant a la masia, la moció de la conservació de la masia de Can Rigalt, també hi
votarem a favor, des de Convergència, sempre hem defensat, la defensa del
patrimoni històric de la ciutat, sigui aquest o sigui un altre, jo penso que potser
també seria motiu, per part del Consistori, d’agrupar, com deia el Christian, totes
aquestes zones, totes aquestes zones que tenim, que no són moltes, però que
realment fem una intervenció perquè les preservem i perquè aquestes zones siguin
orgull de ciutat, orgull d’una història de la ciutat, i orgull de la gent que hi viu i poderles tenir ben endreçades i ben maques.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (GUANYEM L'H)
Nosotros votaremos a favor de ambas mociones. Queríamos hacer un inciso en la
del tema del desarrollo del plan de mejoras urgentes de limpieza y civismo,
sobretodo en el punto 2 de los acuerdos, en el que se solicita un informe de
revisión, evaluación del grado de cumplimiento, etc. Para nosotros estas medidas
son prioritarias y somos partidarios de incluirlas directamente en el contrato del
servicio, porque para evaluar la calidad del servicio de limpieza, prestado por la
empresa adjudicataria, no únicamente debe ser necesaria la auditoria continua, la
recogida de análisis y evaluación de indicadores, incidencias, anomalías en la
prestación, etc, sino que también es preciso definir de una forma clara en el
contrato, los parámetros que entendemos de calidad, que debe cumplir la empresa,
así como las penalizaciones en caso de incumplimiento. Por otro lado, sí que
estamos a favor del estudio de la municipalización de este servicio y apostamos
además por considerar la remunicipalización de servicios básicos para la
ciudadanía, como el agua, entre otros tantos.
Referente a la masía de Can Rigalt, hemos dicho que votamos a favor, porque
patrimonio es identidad y identidad es l’Hospitalet. Gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, votaremos a favor de las dos mociones. Respecto a la primera sobre el
civismo y la limpieza, pues evidentemente son dos cosas que van de la mano,
nosotros en la pasada legislatura también presentamos mociones en este sentido,
de mejorar la limpieza, de mejorar los mecanismos que se utilizan desde el
ayuntamiento para mejorar la limpieza. Nosotros entendemos, bueno, que en el
punto segundo, al que hacía referencia la compañera de Guanyem, la realización
de un informe de revisió sobre el tema de la contractació de la neteja, llavors
nosaltres entenem que ja s’està fent.
De fet, el problema és que s’està fent revisió perquè no funciona, i tots els grups
municipals tenim clar que la neteja de la ciutat no funciona, aquesta revisió s’està
fent, però el problema és que qui es menja aquesta inoperància d’aquesta empresa
que no funciona, són els ciutadans de l'Hospitalet, o sigui, que en lloc que si
l’empresa no funciona, doncs que millorin el servei i que es mengi ella, aquesta
empresa, els costos de la neteja i millora de la neteja, sinó que és que nosaltres
afegim més diners i al final jo crec que aquesta no és la solució.
De fet, sense anar més lluny, doncs en aquest Ple ha vingut una modificació de
crèdit de 200 i pico mil euros d’increment de la partida de neteja, per tant, jo crec la
solució no passa per aquí, sinó que passa per tenir clar que s’ha de fer una revisió
exhaustiva i si aquesta empresa no funciona, doncs canviar-ne a una de nova. Però
ficar diners i ficar diners i ficar diners, en un sac que està trencat, jo crec que
aquesta no és la solució.
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Evidentment, també és cert que tot el tema de la neteja de la ciutat va acompanyat
del compliment rigorós de l’ordenança de civisme i ho tenim molt clar, nosaltres pel
que apostem, des del grup popular, i ja ho vam presentar a la legislatura passada,
doncs és pel cobrament de les sancions, perquè el que no pot ser és que una
persona incívica a la ciutat de l'Hospitalet, doncs faci actes vandàlics, incívics, se’ls
hi fiqui una sanció i aquesta sanció no es cobri, llavors es tractada de la mateixa
manera que una persona cívica que respecta l’espai de tots i que, de manera
positiva el que fa és preservar l’espai de tot el col·lectiu.
Per tant, nosaltres creiem que a dia d’avui no s’estan complint aquestes sancions,
no s’estan cobrant, només a la vora d’un 5 o 6% i, per tant, jo crec que entre tots
plegats, el que hauríem de fer és aquestes sancions no endurir-les, no seria
aquesta tampoc la via, sinó que es compleixi aquesta ordenança i també les
sancions. Parlem del tema de graffitis, parlem que no sé si la solució és ficar més
pipi-cans, està la ciutat plena de defecacions dels gossos, o sigui, és una cosa
extraordinària i, per tant, jo crec que entre tots hem de millorar.
També vull ver una referència concreta als partits polítics, acabem de passar unes
eleccions autonòmiques i molts grups polítics no han respectat l’ordenança de
civisme i col·loquen cartells a qualsevol lloc, hi ha uns espais reservats, per tant,
nosaltres com a grups polítics també hem de donar exemple a la ciutadania i no
podem penjar cartells allà on pensem que passa més gent i que ens va millor. Per
tant, nosaltres votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera.
I respecte a la moció de la masia de Can Rigalt també nosaltres considerem que cal
preservar-la, des de fa molts anys es ve reivindicant aquesta preservació, aquesta
millora, l’ajuntament va vendre al Futbol Club Barcelona, aquesta masia i..., bé, els
terrenys i, bé, ara no es fan càrrec de la preservació i el manteniment d’aquesta
masia. Per tant, nosaltres creiem que, no sé si la paraula seria instar, o si no
obligar, doncs que el Futbol Club Barcelona, d’una vegada per totes, fiqui fil a
l’agulla i que preservi aquesta masia de Can Rigalt. Moltes gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Nosaltres votarem a favor de la moció número 40, igualment faré un petit comentari,
creiem que hem de mirar de separar el concepte de la realitat de la brutícia i
l’incivisme, van de la mà, però no és el mateix, hi ha un component de formació,
d’informació, d’educació, respecte de diversos col·lectius, que poden ser usuaris,
propietaris de gossos, pot ser el veïnatge en conjunt, i que jo crec que falta una
política global sobre com la ciutadania fa un ús responsable d’allò públic que no és
de ningú, és de tots.
Però òbviament tenim un problema sobre la contracta de neteja i per això creiem
que és necessari donar suport a aquesta moció, perquè hi ha mecanismes de
control de la contracta, creiem que es poden constrènyer d’una manera més
important el que fa o deixa de fer la contracta i no estem d’acord tampoc, com
comentàvem abans al respecte d’una modificació de crèdit, que “de tanto en
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cuanto” la contracta torni a rebre 300.000 euros per una feina per dos mesos, per
tres mesos, a vegades coincideix, a vegades no, però moltes sí, en període
electoral, cosa que no ens agrada, creiem que han de ser honestos amb el conjunt
de la ciutadania, si hi ha un problema de neteja s’ha d’emprar els mecanismes que
hi ha de control, i no s’ha de premiar, precisament, la sensació de brutícia que
demanda la gent, perquè això és una “pescadilla que se muerde la cola” i al final la
pressió ciutadana també reverteix d’una manera a l’ajuntament i l’ajuntament ha de
posar més calers, llavors jo crec que hem de fer que la contracta, amb els
mecanismes que hi hagi, compleixi allò que està escrit.
I òbviament ens apuntem a una cosa que es té en el programa, el concepte de
l’estudi de la remunicipalització del servei. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sí, en cuanto a la moción número 41, volvemos a Can Rigalt, evidentemente el
estado en el que está la masía es lamentable, es un edificio arquitectónico precioso,
único, creo que es barroco, del 1700, no estamos sobrados en esta ciudad de estos
edificios monumentales, aunque sea una masía, aunque no sea un gran edificio,
pertenece a nuestra memoria histórica como ciudad, y la especulación arrasó, la
especulación que ha sufrido esta ciudad a lo largo de los tiempos, arrasó con
muchas de los edificios monumentales que teníamos y no estamos sobrados. Por lo
tanto, se tendría que hacer cualquier actuación o desde el ayuntamiento solicitar a
quien sea, a quien corresponda que haga una actuación rápida, porque yo pasé
hace poco por delante y es muy posible que dentro de nada esta masía esté en el
suelo y entonces sí que ya la habremos perdido para siempre.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, a ver, ha habido un debate antes en esta moción, la 40, un debate de lo que
es la descripción del civismo, el incivismo y tal, y es muy sencillo, nosotros
entendemos, al margen de cómo se pueda ver desde otros puntos de vista, es que
hay quien se empeña en creer que la sociedad puede funcionar sin normas, sin
leyes, al libre albedrío de cada ciudadano, aquí me dan ganas de miccionar y
micciono en una esquina, aquí defeco porque quiero yo, aquí me pongo una
capucha y después de una manifestación, que seguramente está legitimada, y se
hace una barricada, que está bien, porque están en un momento de lucha, luego los
que vuelven a casa y van rompiendo escaparates, van arrancando papeleras, van
rompiendo los espejos de los coches, esto para mi es incivismo y esto es lo que
pretendemos, que por suerte no se da en esta ciudad a esos niveles, lo que
pretendemos es que se sepa y que se distinga y entonces yo creo que hayan
normas y que hayan leyes es bueno, porque las comunidades funcionan con eso,
con normas y con leyes, y es bueno para que todo el mundo sepa que los marcos
jurídicos nos protegen a todos y las normas también.
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En cualquier caso, yo creo que hay que seguir haciendo pedagogía y seguir
luchando contra los que son incívicos y que por el hecho de decirlos o sancionarlos,
no los estamos estigmatizando, es que da la sensación que hay personas o gente
que piensa que el hecho de que alguien, pues por un perfil lo tengan que sancionar,
yo entiendo, porque no le guste, que tienen razón, pero si ese perfil se corresponde
con el señor que le va pegando patadas y ese mismo lo hace a una papelera y la va
rompiendo, pues hay que sancionarlo, y entonces claro, como es ese perfil, pues
parece que si nos metemos con él y le decimos que tal, pues estamos, en fin… En
definitiva, para no aburrir, que hay que tener normas y que hay que cumplirlas, que
hay que combatir el incivismo y las calles hay que tenerlas limpias y,
evidentemente, yo cuando veo como se quejan los ciudadanos, pues la verdad es
que veo que tienen muchísima razón, es cierto que últimamente, pues no sé qué
está pasando, pero hay cada día más quejas de que hay más incivismo en unas
partes, en unos barrios concretos de nuestra ciudad y sobretodo más suciedad, y
esto hay que corregirlo como sea.
Entonces nosotros estamos a favor de esa moción, con un hándicap, dónde nos
vamos a abstener es en el tema de…, porque aquí cuando se dice que se haga un
estudio con miras a hacer una…, me da la sensación y parece ser que va así, para
remunicipalizar el servicio de la basura, pues la verdad es que a mí eso me da
miedo, porque al final ya se ha demostrado que al final funciona casi peor y nos
sale mucho más caro a la ciudad. Por lo tanto, yo ahí me abstendría, porque no
tengo muy claro que eso sea lo mejor, no lo tengo muy claro, tendrían que
demostrarme que de esa manera funcionaria mejor y nos costaría menos. Pero sí
que es verdad que hay que estar ojo avizor en las empresas que nos dan los
servicios y que se cumplan absolutamente al pie de la letra todo lo que se pacta y lo
que se hace, porque uno tiene la sensación que a veces no se está cumpliendo
perfectamente, porque nos extraña que haya zonas que estén más sucias y en ese
contrato no esté puesto que eso tiene que estar limpio, por lo tanto, a lo mejor hay
cierta dejación de funciones. Y sí que ahí tenemos que tener un control exhaustivo
y el gobierno tiene que actuar y en esta moción veo cosas muy positivas y, como
digo, la vamos a apoyar, pero con la abstención en el punto número 3 de la moción,
por lo que he explicado.
Bueno, la 42 creo que se ha retirado, se ha quedado sobre la mesa ¿no? por lo
tanto, nada que decir.
Y la conservación de la masía de Can Rigalt, pues más de lo mismo, eso es algo
que lo vamos a votar a favor, pero más de lo mismo, yo creo que hay cierto
postureo muchas veces, porque nos empeñamos en traer al Pleno cosas que, si
bien está bien que haya conciencia de que las cosas y lo que hay en el entorno de
la ciudad y las masías y tal, tenga que estar bien y se conserven y tal, pues no es
menos cierto que al final las competencias son las que son y traemos cosas aquí a
debatir que sabemos a ciencia cierta que no tenemos nada que hacer y las
traemos, porque hay que traer cosas, para decir es que yo trabajo mucho, es que
he traído tres mociones, pues bueno, pues mire usted, algunas de ellas se las
podrían ahorrar ¿no? porque al final ustedes saben perfectamente lo que hay, pero
bueno, la cuestión es decir a la gente que trabajamos mucho, pero en fin, allá cada
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uno. Pero en cualquier caso, para que no se diga, para que no nos tachen de lo que
suelen hacer, porque luego empiezan los amigos en las redes sociales, que ya lo
tienen bien montado, nada, este ha votado en contra, porque esto, porque lo otro, y
facha y no sé cuánto y tal, pues no, mire, vamos a votar a favor, sabiendo que es
postureo.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, intentarem..., són dues mocions ben diferents, en tot cas, sobre la primera de la
neteja, la 40, agraïm la presentació d’aquesta moció per part del grup d’Esquerra
Republicana i, en tot cas, començarem aclarint el nostre posicionament. Respecte
de la neteja, votarem a favor del primer i el segon acord, i votarem en contra del
tercer acord sobre la dita municipalització o estudi sobre la municipalització, que
alguns anomenen remunicipalització, no és remunicipalització, perquè mai ha sigut
municipal i, per tant, en tot cas seria municipalització i en això votarem en contra.
Aquí han sortit elements molt polièdrics, hem parlat més de civisme que de servei
de neteja i de contracta, i crec que és oportú aquest debat, perquè crec que molts
dels elements de millora que hem aplicat tenen molt a veure amb les qüestions de
civisme que han sortit aquí i les qüestions de civisme, doncs des de l’àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme s’està treballant per d’alguna manera donar-li una
volta al pacte cívic que des de fa molts anys va impulsar aquesta ciutat, amb els
ciutadans i amb les entitats, que va donar molts fruits, la ciutat ha canviat, i
lògicament també hem d’alguna manera anar impulsant aquests debats sobre el
civisme i cóm som capaços de impulsar noves accions que permetin fer aquesta
pedagogia que aquí es demanava cap a la ciutadania, que permeti també revisar
alguns elements, alguns, de l’Ordenança del civisme. El civisme, jo crec que ens ha
d’ocupar, o la promoció del civisme, ens ha d’ocupar a tots, és cosa de tots, però
també ens preocupa, com sortia en el debat, i molt, els actes d’incivisme i també
hem de ser capaços de trobar solucions.
Però aquest és un altre debat i avui s’ha plantejat aquí la qüestió de cóm fem un pla
de xoc o cóm intentem millorar la qüestió de la neteja. El grup d’Esquerra en algun
moment, de forma informal, jo li he comentat al Sr. García, que estàvem treballant
ja en aquesta idea del pla de xoc, ja ha sortit també per part del grup popular
aquesta qüestió de l’ampliació d’una quantitat econòmica de la contracta que va en
aquesta direcció, i m’agradaria explicar-los-hi una mica què estem fent. De fet, tota
aquesta revisió de serveis és continua, està en els plecs tota la qüestió
d’estàndards de qualitat, d’inspecció i de penalització, ja estan en el plec, no cal
incorporar-ho en la contracta i el que estem és intentant, doncs buscar amb els
recursos disponibles, perquè no sempre hem pogut arribar econòmicament a tot el
que fos desitjable, doncs estem intentant guanyar en eficiència i guanyar en
eficàcia, amb els elements que ja té la pròpia contracta.
Aquí s’ha parlat molt que la contracta no funciona, és un desastre, nosaltres no
tenim o no fem aquesta valoració genèrica i el que estem intentant és revisar servei
per servei, veure si estan complint aquests estàndards de qualitat, si s’estan
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complint els serveis que tenim contractats, de quina manera, cóm millorem la
inspecció d’aquests serveis, cóm millorem també els serveis de formació que té
l’empresa, perquè els seus treballadors i treballadores puguin també executar les
seves funcions de millor manera i això redundi en una major eficàcia i una millor
eficiència. I, en aquest sentit, com deia abans, estem revisant servei per servei,
portem ja molts mesos de treball i ja hem incorporat en la dinàmica de l’empresa,
canvis que van en aquesta direcció que aquí es demanava.
Hi ha també un canvi important que caldria destacar, que és que l’ajuntament en
aquesta contracta i especialment des de l’any 2014, que s’ha reforçat també aquest
any 2015, té elements de control telemàtics i informàtics, que permeten un
seguiment molt acurat de cadascun dels serveis, a través de seguiment de GPS de
seguiment de cadascun dels serveis, en fi, de l’AAPP que fan servir també els
ciutadans, que ens permet, doncs donar millor resposta quan hi ha un problema
puntual greu en algun lloc i que també ens permet, com deia abans, fer un
seguiment quotidià del funcionament de la contracta i de les seves incidències cada
dia i tot això en temps real.
Tots aquests instruments que s’han anat implementant ens estan donant molta
informació i ens estan permeten anar canviant determinades coses, com s’ha amb
el “baldeo” amb l’aiguabatre, que hem canviat formes de fer, hem canviat la
formació dels treballadors, hem canviat el sistema de neteja de vorera contínua,
hem canviat moltes coses amb les que estem intentant, amb els mateixos recursos,
millorar els resultats, hem canviat serveis nocturns, perquè són més eficients que
diürns, perquè no hi ha trànsit, hem fet tota una sèrie de petites millores que ens
estan permetent analitzar si els canvis van a millor.
En aquest sentit, aquest pla de mesures ja s’està executant, nosaltres votem a favor
d’aquest pla de mesures, però també els hi constato que s’està realitzant i que, de
forma continuada, estem fent aquest informe de revisió i avaluació, servei a servei,
que ens permetrà també a final d’aquest any, doncs tenir una radiografia molt
acurada del que ha passat en cada servei al llarg de l’any i ens permetrà programar
molt millor tot allò que hem de fer de cara al proper any.
Sobre el tema del tercer punt, ens ha sorprès la posició tant de Convergència, com
del PP, en el tema de la municipalització, no sabíem que vostès tinguessin en el
seu programa aquest tipus d’accions, ens semblen molt legítimes, però
desconeixíem la seva posició favorable en aquestes qüestions.
Sobre la qüestió de la moció de Can Rigalt, nosaltres votarem favorablement, però
també en la línia d’abans de Torre Melina, ens agradaria explicar-los que aquesta
masia també forma part del patrimoni de la Junta de Compensació, de la Junta de
Propietaris de Can Rigalt, és a dir, ni és del Futbol Club Barcelona, ni és de
l’ajuntament, ni és d’un sol privat, és a dir, és de la Junta de Compensació i, per
tant, el que s’ha anat fent és instant continuadament, en diferents moments, a la
Junta de Compensació, a què millori la cura, tinguin més i millor cura d’aquest
edifici tan emblemàtic i que estem d’acord que cal preservar i que és patrimoni de
tots, s’han fet tota una sèrie d’actuacions d’estintolament i d’arranjament, perquè
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l’estructura estigui en millors condicions, i un cop es realitzin les actuacions a Can
Rigalt, aquesta masia passarà a ser patrimoni públic, amb la qual cosa podrem
definir entre tots i totes, i parlo de la ciutadania també, lògicament, a quin ús s’ha de
destinar aquesta masia.
En la línia anterior, jo els hi proposaria també algunes esmenes, en el primer acord
és instar a la Junta de Compensació en comptes del que vostès manifestaven del
Futbol Club Barcelona, a emprendre les accions necessàries per garantir el
manteniment i bona conservació de la masia i de l’entorn de la finca de Can Rigalt,
de la finca que fa referència a la masia. Impulsar, com a segon acord, a partir de la
incorporació de Can Rigalt al patrimoni municipal, un cop sigui cedit per la Junta de
Compensació, un procés participatiu amb entitats veïnals i socials, i amb ciutadans,
per concretar els futurs usos d’aquest equipament. I, tanmateix, en el tercer punt, en
la línia del que ja posaven vostès, traslladar aquesta moció al departament de
Cultura de la Generalitat, al Centre d’Estudis de l'Hospitalet, a la Federació
d’Associacions de Veïns i a l’Associació de Veïns de Pubilla Cases, aquests acords
d’avui del Ple.
Si vostès com a grup d’Esquerra Republicana estan d’acord en acceptar aquestes
esmenes, doncs nosaltres ja hem manifestat el nostre vot favorable a la moció, però
ens agradaria, per millor concreció de la moció, per evitar instar a propietaris que no
ho són o a organismes que no hi són en aquest moment presents en aquest tema,
doncs poder concretar molt millor la moció de cara a una millor comprensió de la
ciutadania, ja que allò que decidim aquí, després es pugui seguir d’una manera
fidel. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Per part del grup que la proposa, Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A veure, per aclarir temes, sobre el tema del punt tercer, sobre el tema de la neteja,
nosaltres en cap moment hem manifestat, ni estem a favor, ni en contra de la
municipalització del servei de la neteja, únicament demanem un estudi, que és el
que diu la moció, la moció diu: realització d’un estudi del cost de la municipalització
de la neteja, res més, i no demanem cap tipus de posicionament.
Sobre el tema de la masia de Can Rigalt, mirin, a nosaltres ens preocupa una cosa,
i la preocupació és que la masia de Can Rigalt s’ha deteriorat molt des de l’any 97, i
ens preocupa que tot el plantejament urbanístic de Can Rigalt va per llarg, som
conscients que aquest tema no el solucionarem dins l’any vinent i és un tema que
hem de solucionar i el que ens preocupa és que Can Rigalt continuï amb aquest
deteriorament i ens trobem dintre d’uns quants anys o mesos, que haguem de
descatalogar aquest patrimoni arquitectònic, perquè ja s’ha deteriorat bastant i ja no
ho és.
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Nosaltres acceptem les propostes, les esmenes que han fet, però també
remarcaríem que fem tot el possible, des de l’ajuntament, tots els mecanismes
legals que puguem tenir, perquè la masia de Can Rigalt es preservi, perquè no ens
agradaria que caigués del patrimoni arquitectònic, perquè en l’estat que està ja
és..., té un mal estat i és un patrimoni que hem de preservar entre tots i totes.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, és una breu resposta a un tema que deies quan afirmaves que mai ha hagut...,
que mai de la vida ha hagut un..., i feies l’argument que no es pot remunicipalitzar,
perquè mai ha sigut un servei municipal. Mai és tota la història de la ciutat des del
segle XI, XII, mai és el temps de govern que porteu vosaltres, mai és els últims 50
anys, mai és els últims 70. Vull dir, no sé, quan has dit mai, jo a vegades penso que
el mai és el vostre mai de la vostra ciutat, que vosaltres heu construït en els últims
35 anys amb molta més gent. Quan dius mai, què vol dir mai.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. Castro, ha comentat que desconeixia el posicionament de la formació de
Convergència sobre..., no, és que jo crec que s’ha confós, jo voto acords, literal,
interpretatius de part, vostè interpreta d’una manera, jo d’una altra. Realitzar un
estudi del cost de municipalització de la neteja de l’Hospitalet, que vol dir això,
realitzar un estudi, ni més, ni menys, ni mai, ni sempre, un estudi d’un cost, el que
costa, ho podem saber, ho sabem, jo no dic que estigui a favor de municipalitzar-ho
o no, no se m’ha preguntat això i no he votat això. Per tant, dir gratuïtament que jo
estic a favor d’una cosa que no he dit, que ni tan siquiera he dit, sinó que, vaja, no
ho sé, potser és que tinc un acord diferent al dels demés, realització d’un estudi del
cost de municipalització de la neteja de l'Hospitalet, això és el que he votat, ni més,
ni menys.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En la misma línea que el representante de Convergència, nosotros estamos
votando textualmente hacer un estudio sobre el coste de municipalización del
servicio, nosotros no nos hemos posicionado. En cualquier caso, a nadie se le
escapa que en este caso el Partido Popular ve con buenos ojos la participación
privada, pública, si funciona, perfecto, si no funciona, cambiemos. Lo que pasa es
que aquí lo que estamos pidiendo es simplemente el estudio, lo que me sorprende
del Partido Socialista es que siguiendo su modelo, se nieguen incluso a hacer un
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estudio sobre lo que supondría la municipalización de este servicio para la ciudad,
también me sorprende, perdone que le diga, Sr. Castro. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, fíjense que nosotros hemos tenido cuidado, porque claro, y nos hemos
abstenido en ese punto, porque la verdad es que se empieza por aquí y sí que es
verdad y lo dice con buen criterio el Sr. Monrós, que el vota lo que lee y me parece
muy bien. Pero es que a mí “no me gusta como caza la perrita”, por decirlo de
alguna manera, yo sé que se empieza por aquí y lo que hay en el fondo, porque he
escuchado y he visto, es lo que hay, y entonces nosotros lo que hacemos es decir,
oiga, mire usted, como no puedo decir abiertamente adjudicarle a usted un juicio de
intenciones, porque lo que usted dice es lo que dice, pero como le digo otra vez,
como “no me gusta como caza la perrita”, por eso me abstengo, para tener la
posibilidad de cuando usted lo plantee en otros términos, porque no le quepa duda
que esto lleva esa intención, por lo menos yo lo veo así, aunque usted me diga que
no y me permitirá usted que yo pueda pensar así también. Por eso nos hemos
abstenido, sabiendo que el debate, antes o después, lo van a poner encima de la
mesa, y ya me he curado en salud, de manera que lo repetiré otra vez, no me gusta
como pinta.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, hombre, da gusto escuchar en este Pleno, por parte de algunos grupos, la
defensa de los servicios públicos y del estado del bienestar, ojalá lo aplicaran en
todos los ámbitos de esos servicios públicos, nosotros encantados de la vida, pero
estamos hablando de un servicio de limpieza.
Mai de la vida no ho sé, jo vaig arribar a l’Hospitalet fa 52 anys, si fa 75 hi havia un
servei municipal, no ho sé. En tot cas, amb contractació pública i, en fi, amb els
estris que en aquests moments tenim des de la democràcia local, és desconegut.
Per tant, si cal rectificar, rectifico, no es preocupi, i dic municipalització, però no
anem a remunicipalitzar, li deia abans el Sr. Ivan Nieto, perquè al menys no tenim
constància d’aquesta municipalització.
Sobre el tema de l’estudi, nosaltres votem en contra de l’estudi precisament perquè
el que pretenem és, i ara ho deia la Sra. Sonia Esplugas, nosaltres el que pretenem
és que el que tenim funcioni, i no tenim en aquests moments cap interès en buscar
aquesta municipalització, si la tinguéssim, potser ja haguéssim fet l’estudi com
equip de govern i ho estarien aquí parlant en altres termes. A nosaltres el que ens
interessa en aquests moments és que el servei de neteja funcioni.
Insisteixo que avui han hagut aquí dos debats, un sobre el civisme, que hem de fer,
que va lligat, però que em de saber separar quan parlem d’una contracta que surt a
través d’uns plecs i que es presenten una sèrie d’empreses en concurrència, per
tant, hem de separar els debats, perquè les accions de sensibilització, de
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pedagogia, que ja les hem fet al llarg del mandat passat, ho hem fet sobre gossos
especialment, sobre la tinença responsable de gossos, que és un problema que
afecta a molta gent que coneixem, que preocupa a molts veïns i veïnes, i amb els
que estem treballant.
En tot cas, sobre la qüestió aquesta concreta de municipalització, nosaltres no
estem per fer aquest estudi.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per al·lusions, bé, le ha nombrado, a ver, ha pasado..., no, pero no es que
vaya a decir nada raro, en todo caso tenemos..., Sr. Ivan Nieto, tenemos ahora otro
turno, por tanto, tendrá su grupo posibilidad de tomar la palabra y de puntualizar
aquello que considere.
Passem a l’apartat de les mocions de Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 40, 41 i 42; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 40.- PER DESENVOLUPAR UN PLA DE MILLORES URGENTS PER
TAL DE MILLORAR LA NETEJA I COMBATRE L’INCIVISME I REVISAR
L’ACTUAL CONTRACTA DE NETEJA.
Atès que la neteja de la ciutat i l’incivisme són alguns dels temes que preocupen als
ciutadans de l’Hospitalet segons el baròmetre municipal.
Atès que en els últims mesos ha augmentat el malestar dels ciutadans i ciutadanes
per l’augment de la brutícia i de l’incivisme a la ciutat ( deposicions de gossos en les
voreres, contenidors plens, brutícia en parcs i carrers...).
Atès que la contracta de recollida de residus municipals, neteja viària i neteja de
clavegueram és la contracta més important de l’Ajuntament on l’Ajuntament destina
més de 28 milions d’euros anuals.
Atès que l’anterior mandat es va adjudicar la contracta de recollida de residus
municipals , neteja viària i neteja del Clavegueram a Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) per al període 2011-2020.
Atès que aquesta adjudicació va originar indignació per part de la Federació
d’Associació de Veïns i de diferents col·lectius, perquè entre altres qüestions
consideraven que no es podia adjudicar a una empresa que no havia fet bé la seva
feina.
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El Grup Municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt 1, que literalment diu:
1. Desenvolupar un pla de mesures urgents per tal de millorar la neteja i
combatre l’incivisme.

b) S’aprova per unanimitat el punt 2, que literalment diu:
2. Realització d’un informe de revisió, avaluació del grau de compliment, dels
estàndards adequats de neteja i qualitat urbana de la recollida de residus
municipals, neteja viària i neteja de clavegueram que realitza FCC.

c) Ha estat aprovat el punt 3 amb 12 vots favorables dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso N. i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 11 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 amb 4 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de
la votació i que literalment diu:
3. Realització d’un estudi del cost de municipalització de la neteja de
L´Hospitalet.
d) S’aprova per unanimitat el punt 4, que literalment diu:
4. Donar trasllat dels acords d’aquesta moció a la Federació d’AA.VV i als
membres del Consell de Ciutat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

…/…

160

MOCIÓ 41.-

PER LA CONSERVACIÓ DE LA MASIA DE CAN RIGALT.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada a petició del regidor del PSC-CP, Sr. Castro Borrallo, 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’Ajuntament de L’Hospitalet ha de vetllar per la conservació del Patrimoni
històric de la ciutat.
Atès que Can Rigalt és un edifici d’un gran valor artístic i un clar referent del
neoclassicisme.
Atès que Can Rigalt és un dels principals elements del patrimoni de L’Hospitalet i
està inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) .
Atès que la Maisa de Can Rigalt pateix des de fa ja molts anys un deteriorament per
manca de manteniment ha patit diversos actes vandàlics que han afectat la seva
estructura.
Atès que diferents entitats veïnals i socials han reclamat als propietaris que realitzin
una conservació adequada ‘aquesta masia històrica.
Atès que aquestes mateixes entitats veïnals i socials han demanat reiteradament a
l’Ajuntament de L’Hospitalet, sense èxit, que emprengui mesures per tal que els
propietaris de la finca compleixin amb les seves obligacions de conservació del
patrimoni.
Atès que la Masia de Can Rigalt des de l’Any 1997 és propietat del FC Barcelona.
El grup Municipal d’ERC proposa al ple de l’Ajuntament els següents acords:
1.
Instar a la Junta de Compensació del Polígon 1 del sector de Can Rigalt a
emprendre les accions necessàries per garantir el manteniment i bona conservació
de la masia de Can Rigalt.
2.
Impulsar, a partir de la incorporació de Can Rigalt al patrimoni municipal, un
procés participatiu amb entitats veïnals i socials per a concretar els futurs usos
d’aquest equipament.
3.
Traslladar aquesta moció al departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, al Centre d’Estudis de L’Hospitalet, a la Federació de Veïns de
L’Hospitalet i a l’Associació de Veïns de Pubilla Cases.
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MOCIÓ 42.ENTORN.

PER LA PRESERVACIÓ DEL CARRER XIPRERET I EL SEU

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 43,44 i 45, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós per a la presentació de les mocions.

Essent les 21.30 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència presentem tres mocions, avanço que la primera d’elles, la
moció per a la reformulació dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet, la tornem a
deixar sobre la taula, perquè, bé, ja ho vam manifestar en el Ple del mes de juliol, ja
ho vam fer-ho, la vam deixar sobre la taula per arribar a un consens de les màximes
formacions polítiques, estem a punt d’arribar-hi, hagués volgut arribar-hi en aquest
mes de setembre, no ha estat possible i, per tant, tal i com em vaig comprometre,
en el seu moment, en les comissions informatives, doncs continuem, la deixem a
sobre de la taula, amb el benentès que la idea és que en el mes d’octubre ja la
presentem conjuntament.
Respecte de les altres dues mocions, hi ha una moció en la qual demanem la
rehabilitació del carrer de Príncep de Bergara, a veure, aquest carrer del barri
centre, més enllà que entenem des de Convergència, que ha de patir i ha de tenir
una remodelació, han passat una sèrie de fets, que podrien haver estat de més
gravetat que els que han passat, en aquests darrers temps, concretament un fa
escassament tres, quatre setmanes, no arribarà, que en el seu moment els camions
de recollida d’escombreries de Foment passen per aquell carrer, és un carrer molt
estret que, a més a més, és un carrer curt, estret i que, a més a més, en un moment
canvia, diguéssim, l’orientació d’aparcament dels vehicles a un costat i a l’altre,
comencen a l’esquerra, canvien a la dreta, contenidors, el mercat del centre, tota
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una sèrie de coses que fan que quan aquests camions han passat, han rebentat el
neumàtic del camió i l’ona expansiva ha produït sortosament només danys
materials, l’últim d’ells en la porteria d’una casa, hem acompanyat les fotografies a
la moció. Un altre va ser en una fusteria en el primer tram del carrer i un altre va ser
en una floristeria, per sort, ja dic, no ha passat mai res.
Què volem dir amb tot això, és un carrer que té, essent petit, molt de moviment,
molt de moviment perquè hi passen molta gent, el mercat del centre, perquè és
sortida de molta gent que ve del barri de Bellvitge per aquell carrer i després també
perquè hi ha una part del carrer que també es gira on està el supermercat Condis i
el Dia. És un carrer que jo penso que està molt malmès, que en el seu dia quan es
va fer el Pla E, diguéssim que va ser un carrer que entenem abandonat, després
també hi ha un edifici quan gires pel carrer Rossend Arús, que també té tota una
sèrie de..., també acompanyem una foto, vull dir, en el seu balcó impacten els
camions que tenen una certa mesura. I, per tant, nosaltres el que demanem és un
estudi de rehabilitació d’aquest carrer, consensuat entre totes les parts, entre veïns,
comerciants, tant comerciants del carrer, com els del mercat del centre, de parades
interiors i exteriors, i que d’això es doni un trasllat al consell de districte, penso
que..., i també que es miri aquest carrer no només en el sentit estricte del carrer,
sinó de la globalitat del barri, jo penso que en el seu dia es va fer una actuació
important en el barri, però aquest tros ha quedat una mica abandonat i penso que
se li ha de donar un contingut i que sigui possible, doncs mantenir el que ha sigut
aquest carrer, que puguin aparcar cotxes, que puguin passar els camions, que no
haguem de desplaçar els contenidors provisionalment, per solucionar la situació, a
un altre carrer, sinó que intentem fer-ho possible i fer la reestructura d’aquest carrer.
Quant a l’última moció, la 45, demanem la modificació dels estatuts de l’empresa
municipal de La Farga, us explicaré. En el seu moment, en aquesta empresa
municipal, en el Consell d’Administració, sempre històricament, des de la institució,
des de l’ajuntament, s’havia donat participació a tots els grups municipals amb
representació. Bé és cert que durant tots aquests anys normalment els grups han
sigut quatre, cinc, però a partir de la legislatura actual, hi ha un total de vuit grups
municipals representats al Consistori. La sorpresa que ens hem trobat en el seu
moment, atès que segons diuen els estatuts, hi ha un mínim de tres representants i
un màxim de quinze, i amb paraules que transcric del portaveu Sr. Fran Belver, van
decidir que, una vegada fet el repartiment, els dos grups que teníem un sol regidor,
la CUP-Poble Actiu i Convergència, ens vam quedar fora d’aquest consell
d’administració, i nosaltres entenem que això no ha de ser així, el que demanem és
una modificació d’aquests estatuts i el que demanem és que aquesta modificació
estigui feta en un sentit de representació de tots els grups municipals, no ara, sinó
per sempre, és a dir, si ara n’hi ha vuit, n’hi ha vuit, si d’aquí a quatre anys n’hi ha
deu, n’hi ha deu, i si n’hi ha tres, n’hi ha tres, i que tothom tingui representació i veu
en aquest consell d’administració de La Farga.

La Sra. Presidenta, pel posicionament dels grups polítics municipals, de menor a
major representació, dóna la paraula al Sr. Cristian Giménez i a continuació a la
resta de representants dels grups.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, en relació a la primera de les dues mocions, nosaltres des de la CUP-PA,
ens abstindrem. Potser hem modificat una mica la percepció al voltant del text de la
pròpia moció en funció del comentari que feies abans de començar, sobre la resta
de barris, a nosaltres ens semblava que era força difícil valorar, no sé com dir-ho
ara mateix. Però en primer lloc hem de dir que no coneixem l’opinió dels veïns i
que, per tant, no acabem de tenir clar si s’ha de fer o no s’ha de fer, quina és la
seva opinió, veïns, comerciants, llavors, en aquest sentit, no podem acabar de dir si
sí o si no, a la proposta que feu. Però, en segon lloc, ens semblava força significatiu
que es demanés la rehabilitació d’aquest carrer del centre i de tot el barri en
general, tenint en compte, crec que és flagrant, l’estat de deixadesa que pateixen
molts carrers de la ciutat, sobretot a la zona nord de la ciutat, algun veí de La
Torrassa, de La Florida o de Pubilla Cases que li expliquem que estem parlant de la
rehabilitació del carrer Príncep de Bergara i del barri del centre en la seva globalitat,
bé, és com a mínim curiós. Ho has arreglat un pel amb la introducció, però potser el
debat, crec que potser el debat que s’hauria d’obrir és el diferent nivell d’atenció que
pateixen els diferents barris de la ciutat. I aquí hi ha segurament moltíssimes
causes, no volem apuntar, segurament no apuntarem a totes les causes, perquè
seria molt complicat, però seria interessant començar a pensar en una visió de
ciutat, amb els diferents barris, i sobretot els barris que queden per sobre de la via,
que moltes vegades ens oblidem que hi ha una part de la ciutat que queda per
sobre de la via. Bé, això, ens abstindrem.
En relació a la segona, bé, no podem estar més que totalment d’acord amb el que
explicava, ho ha explicat molt bé, ho explica molt bé la moció. La Farga és una
societat municipal, una societat anònima municipal, que gestiona gairebé diria 3
milions, ens ho han explicat avui, de massa salarial, i no tenim molt clar si són els
que surten en la moció que ens ha llegit ell mateix, quin són els criteris, o sigui, no
acabem d’entendre, perquè el que surt allà és que simplement els que tenen un,
quin són els criteris per incloure als diferents membres del consell, els diferents
representants de grups, com a membres del consell d’administració, i si als estatuts,
com sembla que no estableixen cap criteri concret per incloure aquesta
representació, no acabem d’entendre perquè no es busca un mecanisme perquè hi
participem tots, o sigui, què passaria si en comptes de vuit grups fóssim, no sé,
onze grups, que llavors quedarien també els d’un o llavors ens inventaríem un altre
criteri perquè quedessin els de dos, o cóm ho farien, o sigui, ho anirien fent sobre la
marxa, perquè els estatuts no es volen modificar, perquè només es poden tenir
quinze membre dintre dels consell, per estatuts.
Bé, no sé, jo crec que s’hauria de fer un esforç, crec que diu molt poc de..., tot i que
també ens han deixat molt clar abans d’entrar a la Junta de Portaveus, que és un
favor que ens fan des del govern deixar-nos participar d’aquest espai, perquè és un
espai en el que només podria participar el govern, és un espai de govern, per tant,
podrien participar ells i elles soles, com fan a la Junta de Govern Local, òbviament. I
ens permetrien inclús participar sense cap tipus de dret a vot, que és també..., que

…/…

164

segurament acceptarem, com deia també el Jordi, acceptarem si no hi ha cap més
proposta, però esperem que hi hagi alguna proposta més de futur, a més a més,
que no sigui per ara, que no sigui per ara i per nosaltres, sinó que sigui de futur.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bé, respecte al punt 44, que és la rehabilitació del carrer Príncep de Bergara,
votarem a favor de la moció, però sí que també recomanant que potser el que
s’hauria de fer és fer un estudi realment de tots els carrers que tenen un problema
d’aquest caire, que n’hi ha més a la ciutat, i fer un pla de remodelació o de
rehabilitació de tots aquests carrers que tenen problemes de circulació o de
mobilitat.
Respecte del punt 45, també votarem a favor, perquè ja ho hem defensat també a
d’altres llocs, hem parlat, nosaltres sempre hem dit que ens sembla bastant estrany
que hi hagi un criteri d’arbitrarietat a la decisió d’un òrgan de govern, o sigui, que
s’escullen, després ens diuen que hi ha una diferència entre discrecional i
arbitrarietat, per mi discrecional és que ho faig a la meva discreció, que sóc el que
governo, per tant, el que està a l’altra part, el criteri que utilitza és un criteri arbitrari,
perquè com que no el conec, doncs no sé, no hi ha uns requisits, no hi ha una
reglamentació que digui qui ha d’estar i qui no ha d’estar, per tant, per mi, que sóc
la part de fora, és arbitrària la decisió que prengui el govern.
Creiem que per transparència i perquè és una empresa municipal que té una
activitat bastant important, perquè no estem parlant d’una població petita, sinó que
parlem d’una població gran, creiem que tots els grups polítics han de tenir
representació al Consell d’Administració i han de poder, ja no només formar part
d’aquest govern, sinó també tenir el control de la gestió d’aquesta empresa.

Essent les 21.39 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, votarem a favor de la moció número 44 i també votarem a favor de la número
45, i esperem trobar una solució, perquè tant algun membre de la Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu i de Convergència Democràtica, puguin participar
també al Consell d’Administració de La Farga.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, nosaltres també votarem a favor de les dues mocions, només cal passejar, està
aquí al costat, pel carrer Príncep de Bergara, per veure que realment necessita una
rehabilitació i necessita millores urgents. També és cert, com diu el representant de
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la CUP-Poble Actiu, que hi ha molts carrers a la ciutat que necessiten millorar la
seva urbanització i la seva estructura, però sí que és cert que avui ens ve aquesta
moció i, per tant, nosaltres ens posicionarem respecte d’aquesta i la votarem a
favor.
Respecte a la moció sobre la modificació dels estatuts, nosaltres estem a favor,
considerem que, si bé no es pot modificar el nombre, perquè per Llei no es pot
modificar i han de ser 15 persones, 15 representants, doncs veiem a veure quines
són les persones que a dia d’avui formen part, formem part, i veiem la idoneïtat
d’aquesta persones que hi siguin dins d’aquest Consell. Jo com a partit polític,
nosaltres com a partit polític del Partit Popular, considerem que totes aquestes
persones que han votat a la CUP-Poble Actiu, tenen els mateixos drets que les
persones que han votat al Partit Popular, o Convergència i Unió, a formar part
d’aquesta empresa municipal. Hi ha representants que a dia d’avui hi són, doncs
que podríem dubtar de la seva representativitat en aquell Consell, també és cert
que l’equip de govern està sobredimensionat i sobrerepresentat en aquesta
empresa municipal, per tant, també hauria d’haver una part de la generositat per
part de l’equip de govern, de cedir un espai a forces polítiques que a dia d’avui no
estan representades. Gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Sobre la moció número 44, votarem a favor, nosaltres creiem que és de justícia,
igual que és de justícia que també es facin altres tipus d’intervencions a la resta de
la ciutat, però creiem que el barri ho necessita, el carrer ho necessita, ja s’han fet
algunes feines, algunes tasques, tornem a tenir aquí sobre la taula els dèficits que
s’han pogut tenir en el tema de la contracta de la neteja, que hi ha moltes ciutats
que tenen ja dissenyat un tipus de vehicles més petits per entrar i per utilitzar en
carrers més petits, per tant, creiem que és possible, és necessari i és just que
s’estudiïn totes les fórmules possibles per dotar de serveis a aquell barri. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Quant a la moció 45, nosaltres votarem a favor de la moció, és una empresa
municipal que gestiona serveis municipals, que té treballadors municipals, i
entenem que és important que en aquest Consell d’Administració estiguin
representades totes les forces que han estat escollides per la gent, no entendrien
que no fos així i els estatuts diuen el que diuen, però també és veritat que es podria
revisar qui està en aquest Consell d’Administració i, evidentment, modificar el que
calgui, la representació de forces polítiques escollides pel poble han d’estar per
sobre d’altres interessos.

…/…

166

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, la moción para la rehabilitación de la calle Príncep de Bergara, nosotros
votaremos a favor sin distinguir si una calle es del centro o del medio centro o del
extrarradio, pretendemos que todos los vecinos cuando tienen un problema, se da
donde se da, y hay que acudir ahí, seguramente si esto se hubiera solicitado en un
barrio periférico, pues lo hubiéramos aprobado exactamente igual, porque
entendemos que todos tienen los mismos derechos, o sea, cuando se hacen
distinciones estamos siempre con las manías y las cosas de enfocar siempre todo
con la misma visión, yo creo que tiene una visión, que yo las respeto todas, pero
más amplia ¿no? aquí no se trata de hacer distinciones entre vecinos del centro, del
medio centro o del extrarradio, por tanto, nosotros, si se hubiera solicitado ese
problema en una calle del extrarradio, pues hubiéramos acudido también ahí,
porque son los vecinos los que están esperando que les auxiliemos cuando
necesitan o tienen un problema como que les explote una rueda de un camión y tal,
por lo tanto, yo no haría distinción por eso. Votamos a favor.
En cuanto a la otra moción, pues nosotros vamos a votar en contra, porque no
tenemos complejos en decir lo que pensamos aquí, y sobretodo yo me caracterizo
por…, de verdad, igual a veces puedo ser un poco vehemente, pero decir lo que
pienso siempre sin hacer ejercicios de hipocresía, y lo digo claramente y a la cara,
porque claro, cuando se dice que no estamos representados en La Farga, pues no
es absolutamente cierto, porque que yo sepa, si me equivoco corríjanme, el Pleno
funciona a modo de Junta de Accionistas, está controlando una empresa que es
municipal con carácter público, por lo tanto, aquí, en la representación que tenemos
todos, y en función de la representación que nos han dado los ciudadanos, estamos
diciendo lo que va a pasar en La Farga después. Otra cosa es que luego allí haya
un Consejo de Administración como cualquier empresa puede tener y,
evidentemente, pues yo creo que con los criterios que en su día se organizaron y
que no es susceptible que no se puedan cambiar, todo se puede cambiar, puede
cambiar la Constitución, la Ley, o no, pues claro que sí.
Pero en cualquier caso, hay unas leyes y la Ley que salió no hace mucho, hace
cuatro o seis meses, regula perfectamente cómo funcionan estas empresas, y nos
dice que no puede haber menos de tres, ni más de quince, aquí en su momento se
establece que sean quince, lo máximo, y se establece que esté representada, pues
la sociedad civil, con una parte de miembros del Consistorio, representantes
políticos. A mí me parecería absurdo, reproducir un segundo Pleno en La Farga e ir
a un debate político otra vez allí, cuando además, en cierto modo, algo de
representación política hay, porque hay algunos grupos, no tienen porqué estar
todos. Pero en cualquier caso, yo no estoy en contra de que estén todos
representados, pero tal y como están los estatutos, que además se pueden
cambiar, pero no en contra de una Ley de rango superior, que es la que nos dice y
nos marca la pauta de cómo tenemos que hacer los estatutos, pues lo que tenemos
que hacer es quitar a alguien de ahí. ¿A quién quitamos? ¿A los de Comisiones
Obreras? ¿A los de UGT? ¿A los sindicatos? ¿A los representantes del comercio?
A alguien hay que quitar, para que quepa alguien más, porque claro, si al final aquí,
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en la próxima legislatura hay quince grupos diferentes, pues vamos los quince y
hacemos otro Pleno allí.
Yo creo que está bien diseñado y, en cualquier caso, no entiendo por qué tenemos
que reproducir debates políticos en un sitio que es de gestión y que ya hay un
consejo de administración que tiene nuestra confianza, si no la tiene quitémosela,
pero desde aquí. Por lo tanto, sinceramente, votaré en contra, porque lo veo que es
de una cierta incoherencia con todo lo que pueda pensar la parte que ha hecho la
propuesta, que tiene razón, y que a él le digo que yo no tengo ningún problema en
que esté representado usted Sr. Monrós, o cualquier, pero veo que es complejo,
complicado, y que se han seguido unos criterios que obviamente se pueden
cambiar, pero que yo creo que no obedecen a algo objetivo, para tener más
representación en un órgano que yo creo que está suficientemente representado
por el propio Pleno, por lo tanto, votaremos a favor, y espero que nadie se moleste
con esto, perdón, en contra, perdón, lo he dicho al principio, en contra, sí, es que
como voto tanto a favor, cuando es en contra ya me cuesta. Bueno, ha quedado
claro por lo que nosotros vamos a votar en contra.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, era pel tema de La Farga, jo crec que el Sr. Miguel ho ha explicat bastant bé, no
obstant això, penso que val la pena continuar amb els aclariments, com a
vicepresident veig que és molt efectiu. A veure, el nombre màxim que pot haver-hi
per Llei, per cert, la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que
va aprovar el Partit Popular en el seu dia, aquesta va limitar i va classificar el sector
públic, a partir d’aquí, el nombre màxim és de quinze, i això, doncs no permet que hi
hagi més grups. Dit això, a partir d’aquí, el mínim són tres, ja s’ha dit, el màxim són
quinze.
Objectivitat, és poden discutir molt els criteris, i els criteris han estat estrictament en
funció dels vots municipals, aprovat per la Junta General no fa gaire, reunida al
juliol, penso que era el 2 o el 4 de juliol, reunida extraordinàriament en aquesta sala.
Això ve de darrera, perquè es recordarà vostè que a l’any 2014 ja ho van aprovar
així, perquè la Llei aquesta que li dic, ens obligava i, per tant, és possible que pugui
haver una altra composició, però quinze ha d’haver-hi, i aquest criteri que s’ha
agafat és el criteri de la gent que té més vots, grups municipals estan tots, a no ser
que el grup municipal d’una persona constitueixi grup municipal també, que no ho
tinc clar, però grups municipals estrictament que ha d’haver-hi dos, estan tots, ara,
si vostè vol dir a qui traiem d’allà.
Però jo crec que aquest tema ha quedat suficientment debatut, està bastant clar,
s’han adoptat les mesures i no crec que sigui un problema que no hi hagi un criteri,
els estatuts diuen que s’han de posar persones de reconegut prestigi, no els grups
municipals, això tampoc ho diu.
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SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Sí, en relació a la moció de Príncep de Bergara, i me n’alegro que m’hagi agafat les
paraules que li vaig comentar fa dues setmanes, quan vam parlar d’aquest tema al
Barrades, i és cert, és a dir, a Príncep de Bergara se li ha de donar una solució, a
mi m’agradaria fer una prèvia, una és que el Pla E no el va deixar abandonat,
senzillament és que Príncep de Bergara, bé, és que les paraules a vegades ofenen
i a mi em sap greu que digui abandonat, el problema de Príncep de Bergara no és
un tema de inversions només, sinó que és un tema urbanístic i de mobilitat.
I per tant, cal un estudi i un plantejament a on el que s’acabi resolent, amb la
participació, jo li proposaria, del consell de districte, que és l’òrgan del que ens hem
dotat, per tal que es pugui debatre allà, doncs amb els representants de les entitats,
quin model de carrer volem, però el cert és que hi ha afectacions i diferents usos,
amb diferents voluntats de veïns, de comerciants, de necessitats del propi carrer, i
en el moment que vulguem entrar a reurbanitzar, la normativa és molt taxativa i
vostè això ho coneix.
Per tant, jo els hi diria, deixin-nos fer aquest estudi, com jo li vaig dir, no només el
carrer, sinó a nivell del àmbit, per què, doncs perquè estem parlant de mobilitat amb
problemes, parlem de la neteja, i proposem-ho al consell de districte per debatre-ho,
amb la invitació, evidentment, dels comerciants, que això ho permet el reglament de
participació. Vull dir, mentre reformem i no reformem, utilitzem allò que hi ha com a
eina i que ja tenim.
I jo els hi faria un apunt, a mi si fos veïna de La Florida no m’agradaria que
diguessin que sóc veïna de l’extraradi, ho dic perquè he sentit aquesta paraula en
vàries ocasions i jo crec que s’han fet inversions a la ciutat, en molts llocs,
recentment al Gornal, inversions molt potents, i jo crec que utilitzar aquesta paraula
pot ferir sensibilitats. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, per alguna qüestió que s’ha plantejat, el Sr. Christian Giménez deia en el tema
de La Farga, ens han dit que ens fan un favor, no, no, escolti, jo no li dic que li fan
un favor, jo li he dit que això és un òrgan de govern, el Consell d’Administració de
La Farga, que no és un òrgan de participació, que l’òrgan de participació, en aquest
cas, és la Junta General d’Accionistes, que no hi ha cap obligació, ni per Llei, ni per
res, que els grups municipals, en el seu conjunt, estiguin allà representats. El Sr.
García Mompel els ha explicat molt bé, el que ha d’haver-hi en un òrgan de direcció
d’una empresa, un òrgan de govern en una empresa, són persones de prestigi, que
diuen, o persones professionalment solvents.
Quan jo li parlava de discrecionalitat i d’arbitrarietat, que a vostè sembla que li dóna
igual una cosa que una altra, m’ha permès buscar-ho, perquè així jo no li demanaré
el glossari que li demanava algú per alguna qüestió, però miri, discrecional és la
potestat governativa en les funcions de la seva competència, i l’arbitrarietat és
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alguna cosa feta contrària a la justícia o la Llei, d’acord? Per tant, com això és així,
la conformació del consell d’administració, com jo li he dit, no és arbitraria, és
discrecional, que no té res a veure, no té res a veure. Que a vostè li dóna igual, em
sembla molt bé, però evidentment no és així.
I de cara al tema del Consell d’Administració de La Farga, jo reitero el que els hi
vaig dir fa una setmana a la Comissió Informativa, el que he reiterat aquests dies, el
que avui he dit a la Junta de Portaveus i els hi torno a dir en aquest moment, cap
inconvenient que en totes les convocatòries que es fa a tots els membres del
Consell d’Administració, es faci una convocatòria a vostès mateixos o a la persona
que vostès designin en representació del seu grup, perquè assisteixin als consells
d’administració en qualitat, diguéssim, o amb possibilitat de veu i sense vot. Cap
problema, perquè el problema no és cap altre, escolti, primer, quan vostè va
presentar la moció, vostè ho sap Sr. Monrós, jo el primer que li vaig dir va ser,
escolta, mira, ampliem el Consell d’Administració a disset, qui no ho permet no són
els estatuts, és la Llei, per tant, quan ho vagin repetint o quan ho vagin explicant,
expliquin-ho així.
Que vostè pot dir, escolti, doncs dels quinze, enlloc diu que no poden estar vuit
grups municipals, té raó, no ho diu enlloc, però històricament sempre, en aquest
Consell d’Administració, i aquí sí que sempre, és des de la fundació de l’empresa,
allà s’han vist representats els grups municipals i hem tingut representants d’àmbits
econòmics de la ciutat, els sindicats, els comerciants, els empresaris, la cambra de
comerç, sempre han estat representats en el Consell d’Administració. Ara posar
més representants dels grups municipals significaria minimitzar aquesta presència, i
jo mateix els he dit, el Sr. García Mompel els ha dit, escoltin, a nosaltres no ens
agradaria, no volem, no és la nostra intenció reduir aquesta presència.
Vostès poden estar en aquest altre, diguéssim, nivell, que és cert, sense vot, però
amb la presència, avui mateix li deia, miri, jo és que no he estat mai al Consell de
La Farga, no sé si es vota molt o poc, però a mi em fa l’efecte que el que es fa en
tot cas és conèixer la informació d’execució, perquè és un òrgan executiu, i després
tot el tema de participació, d’opinió, de valoració i de fiscalització de l’acció de
l’òrgan de govern de l’empresa, es pot fer a la Junta General d’Accionistes de
l’empresa, que és aquest Plenari, aquí si que tots vint-i-set en formem part i, per
tant, podem dir la nostra sense cap tipus de problema.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Tres cosetes, dues per al·lusions i una altra per al·lusions que no eren per mi,
però... que me les he menjat jo també. En primer lloc, crec que s’ha malentès i
segurament és un problema a l’hora d’explicar el sentit del vot, crec que s’ha
malentès que nosaltres el sentit del vot era abstenció i no era per l’argumentari que
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he fet després que tenia a veure amb una visió de ciutat, de model de ciutat, era pel
desconeixement nostre i és un problema nostre segurament això, el
desconeixement de l’opinió de veïns i altres agents del barri afectats o que, segons
el que explicàveu a la moció, volen aquesta remodelació. Bé, és un problema
nostre, nosaltres no tenim aquesta informació, no coneixem aquests veïns, no
coneixem la informació i hem decidit abstenir-nos per aquest motiu.
En segon lloc, ens deia també ara fa un moment, després de la..., bé, ens deien, si
no és obligatori que en formem part, ens deia que no era obligatori que en
forméssim part, perquè és un òrgan de govern, però que tot i així ens conviden, des
del govern, jo a això tota la vida li he dit que ens fan un favor. M’ha contradit, m’ha
tornat a dir que no ens fan cap favor, llavors no trobo la manera d’explicar-ho si no
és aquesta, si no és obligatori que hi siguem i ens hi conviden a ser-hi, tot i no ser
obligatori, jo crec que el que fan és un favor, doncs fantàstic, acceptem el favor que
ens fan, però també ens agradaria poder inclús arribar a votar, fixa’t.
Per últim, per una al·lusió, jo simplement ensenyar-li al Sr. García Mompel,
ensenyar-li la sessió ordinària del Ple que diu: Sr. Christian Giménez Márquez,
portaveu grup municipal Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu. Bé, jo crec que
sola ja, l’afirmació aquella que feia que no són grups municipals els grups que tenen
un representant, jo sincerament, bé, canviïn les etiquetes de les ordres del dia.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, Christian, jo quan parlaves de..., m’agradaria que canviessis el sentit del vot del
carrer Príncep de Bergara i m’agradaria que el canviessis, i faig aquesta reflexió,
perquè en cap moment no vull entrar en estigmatització de barris perquè no era el
meu..., jo vaig presentar aquesta moció, com podia haver presentat una moció d’un
altre barri, en la qual no pretenia que la remodelació d’aquest barri fos perquè és
del barri centre, sinó perquè s’ha produït un fet important, contrastat, que és el tema
de l’explosió de neumàtics vàries vegades, que representa un perill per aquella gent
davant de tot el que passa en aquell carrer.
Jo estic disposat a què quan qualsevol grup municipal, perquè tu i jo som un grup
municipal, a remodelar i a remirar qualsevol carrer, sigui del barri que sigui, de La
Florida, de Can Serra, etc, quan tingui problemes, en aquest cas la remodelació,
més que una cosa d’estètica, és una cosa de perillositat, de mobilitat, de
convivència en aquella zona, atès una sèrie de serveis que es donen i que no es
poden deixar de donar. I per això m’agradaria que canviéssiu el sentit del vot en
aquest aspecte.
Quant al tema de La Farga, miri, jo agraeixo que ens convidin a anar als consells
d’administració, ho agraeixo perquè, si més no, d’alguna manera hi podem estar
representats. Però no em conformo amb això i no em conformo amb això no
individualment, no com a grup municipal, penso que hem de ser-hi tots i, per tant,
ara seria molt fàcil, com deia el Sr. Miguel García, bé, i a qui fem fora, home, doncs
potser amb el sentit del vot que s’ha produït m’agradaria dir, doncs mira, que se’n
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vagi fora aquest o aquest altre, no, no, jo no ho faré això, perquè jo no vull excloure
a ningú. Per tant, no caure en el parany de dir, i a qui fem fora? Jo crec que no hem
de fer fora a ningú, hem d’incloure’ls a tots.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (GUANYEM L'H)
Bueno, no voy a discutir de léxico con el Sr. Belver, lo que sí que queda claro es
que el que tiene la discreción de tomar la decisión es el poder gubernativo, el que
está al otro lado del poder gubernativo, como no tiene unos requisitos marcados en
un papel que diga quién debe acceder ahí, puede tener toda la apreciación de que
es una decisión arbitraria, pero bueno, podemos…, tampoco soy Camilo José Cela
ni me van a poner ahora en la Real Academia Española.
Entonces, yo lo que sí le quería preguntar al Sr. Miguel García, porque todos
entendemos que cuando hablamos de que estén todos los grupos políticos en La
Farga, quiere decir que hay que aumentar el número de consejeros, en la moción
yo no he visto eso, yo lo que sé es que hay unos estatutos que permiten que hayan
tres personas, o sea, de tres a quince personas. Entonces, yo supongo que el Sr.
Miguel García no vería justo que el gobierno decidiera que hubiera tres personas de
su gobierno que fuesen los miembros del consejo de administración y que no
admitieran a nadie más.
Entonces, unos estatutos que permiten una situación que para todo el mundo no es
lógica, se pueden modificar, o sea, nadie está pidiendo que ahora cojamos y le
hagamos una enmienda a todos los estatutos y tal, sino que hay ciertos puntos que
sí que se les puede hacer una enmienda, que es que se establezcan unos
requisitos para formar parte del consejo de administración, con eso no vamos a
tener un problema jamás, porque todos vamos a tener claro desde este momento
quien pertenece o quien no pertenece a este consejo de administración.
Nadie dice que se tenga que aumentar, porque no es posible por Ley, pero sí que
es posible designar las personas que tienen que ir a ese consejo de administración,
por unos estatutos que son los que además regulan el funcionamiento de ese
consejo de administración.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
No, mira, yo quería puntualizar una cosa a Miguel García, porque comentabas que
todo pasa por el Pleno, igual que en la Junta de Gobierno, que luego nos pasan
esos papelitos donde vienen todos los enunciados, muchas cosas no pasan por el
Pleno, porque es así, y tenemos un tiempo limitado para ir a verlos, solamente
podemos ir los regidores y todas esas cosas, pues lo mismo pasa en la Junta de La
Farga, porque ahí se toman decisiones que no pasan por el Pleno. Por lo tanto, es
importante que estemos todos representados, porque si no, pues pasan cosas y se
votan cosas ahí en esa Junta, por eso es importante que estemos todos
representados, porque ahí se hace política también, como hacemos política en el
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Pleno, por supuesto, estamos hablando de una empresa municipal que gestiona
servicios municipales, con trabajadores municipales, vuelvo a repetir, y que incide
directamente en la ciudad, por supuesto que tienen que estar representados los
grupos políticos que han sido escogidos por la ciudadanía, por supuesto.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sinceramente, yo creo que no acabamos de entender las cosas, cuando nos
empeñamos en coger una linde, la linde se acaba pero seguimos ahí. Es que lo
hemos explicado claramente y he quitado la palabra esa que saben ustedes que
molesta, pero bueno, en cualquier caso… Miren, es que el tema de los estatutos no
hay ningún problema de modificarlos, siempre y cuando no vayan en contra de la
Ley y la Ley dice lo que dice, si ustedes se empeñan en modificar los estatutos para
poner dieciocho o veinte, no podemos.
Miren, en cualquier caso, yo no tengo ningún problema, se lo digo otra vez y lo he
explicado al principio, pero no le demos vueltas a las mismas cosas, los estatutos
se pueden modificar todo lo que se quiera, pero nunca un estatuto puede ir en
contra de una Ley, es una norma un estatuto, no pueden ir en contra de una Ley de
rango superior. Y creo que eso está bien clarito en la Ley, esto se lo he explicado
claro, y yo como pretendo observar las leyes, porque yo, mientras no me enseñen
lo contrario, el estado de derecho lo respeto, pues lo que no voy a hacer es
proponer cosas que vayan en contra de la Ley.
Miren, oigan, estoy por decirles que si no puede ser, que ocupen mi sitio, porque de
verdad que no entiendo la intención, porque se puede controlar ese órgano
perfectamente y es cierto, como dice la compañera de Iniciativa per Catalunya, que
la Junta de Gobierno pues hace cosas que tal, pero fíjese eso también viene dado
por otra Ley, que es la Ley de grandes ciudades, que tiene las competencias en
algunas materias y claro, nosotros tenemos que jugar con las normas y con las
leyes que tenemos. Y tenemos organismos de control, porque luego después
nosotros vamos a las comisiones, donde se nos explican las cosas y las podemos
fiscalizar, y luego nos queda siempre el Pleno para decir, oiga, en esto no estoy de
acuerdo, esto no nos ha gustado, esto está mal hecho, y para hacer mociones.
Y mire usted, en este momento, si no los presionamos más, perdóneme y disculpe
la palabra presión, es porque no queremos, somos mayoría, ya lo dije en este
Pleno, que usted tiene todo el derecho de gobernar, porque en teoría tiene mayoría,
pero que aquello de la famosa frase aquella de “vos sos más que nos, pero todos
nos somos más que vos”. Eso lo podemos ejercer cuando queramos, por lo tanto, lo
que no hay que hacer es quejarse en contra de las leyes, bueno, yo ya sé que hay
gente que no quiere observar las leyes, pero es que mientras las tengamos, hay
que observarlas.
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SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Simplemente por acabar, una precisión, Ana ha interpelado al Sr. Miguel en este
sentido y decirle, mire, La Farga es un órgano de gestión que básicamente se
encarga de encomiendas del ayuntamiento. La Junta General, lo hemos dicho, es la
responsable de cómo funciona aquello y de la actividad. Las encomiendas de
gestión, pues son eso, gestión, no es un órgano de discusión política, en el sentido
que lo decía usted, por tanto, allí decisiones políticas no se toman, otra cosa es que
alguien quiera venir allí a hacer política, que es diferente, eso es diferente. Y, en
todo caso, si la cuestión, en fin, me parece que lo he dejado sentado, es una
empresa que gestiona encomiendas del ayuntamiento, y a partir de aquí, pues lo
que usted dice de debate político, allí se producirá por otros motivos, no porque sea
ni necesario, ni porque económicamente esté justificado dentro de la actividad de
una sociedad.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, de todas formas, a ver, en este tema se ha puesto encima de la mesa la
voluntad de invitar a las dos formaciones políticas o los dos grupos políticos, Sr.
García Mompel, paréntesis, son grupos políticos, en todo caso, estarán invitados y
podrán asistir a todas las reuniones que haya en La Farga, y podrán comentar y
decir aquello que consideren oportuno.
Hemos acabado el Orden del Día de mociones, pasaríamos al apartado de
“Participació Ciutadana”.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 43, 44 i 45; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 43.- PER LA REFORMULACIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE
L’HOSPITALET.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 44.BERGARA.

PER LA REHABILITACIÓ DEL CARRER DEL PRÍNCEP DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 26 vots favorables 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
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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 N. i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el carrer del Príncep de Bergara tot i que és un carrer amb força
presència de comerç i que està situat al costat del mercat del Centre té un seguit de
deficiències tant estructurals com de manteniment que el fan ser un carrer amb
condicions inferiors a les deu seu voltant.
VIST que entre aquestes deficiències ens trobem amb que és un carrer amb un
nivell de neteja deficitari fet que es veia agreujat per la brossa i brutícia que
s’acumulava al voltant dels contenidors de brossa que hi havia en aquest carrer.
DONAT que, a més, existia un greu i important problema de seguretat doncs
l’amplada del carrer no era l’adient pel pas dels camions d’escombreries fet que
provocava l’explosió de les rodes.
ATÈS que aquestes explosions, que han succeït com a mínim tres vegades, són
molt perilloses doncs l’ona expansiva que es succeeix provoca importants
desperfectes tot i que, sortosament, encara no hem de lamentar danys personals
els quals serien d’una gravetat extrema.

Fotos dels nombrosos desperfectes que va provocar l’ona expansiva de la darrera
explosió d’una roda de camió al c. Príncep de Bergara.

VIST que a hores d’ara aquests contenidors han estat retirats però que entenem
que és una solució momentània ja que provoca molèsties al veïnat ja que no tenen
contenidors a prop.
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ATÈS que la calçada del tram entre el carrer de Josep M. de Sagarra i carrer de
Provença és més estreta que la resta i tots els camions, no només els de les
escombraries, circulen per sobre de la vorera amb el consegüent perill pel veïnat.
VIST que, a més, la poca amplada del carrer provoca que en la intersecció d’aquest
carrer amb el de Josep Prats, l’edifici que fa cantonada tingui malmesa la seva
estructura donat que els camions que han de girar tenen moltes dificultats per ferho.

Foto que mostra la façana en mal
estat de l’edifici que fa cantonada
amb el c. Príncep de Bergara i
Josep Prats.

DONAT que si es dugués a terme una rehabilitació i reconstrucció del carrer aquest
seria molt més amable, hi passejaria més gent i, per tant, seria un input positiu pel
comerç de la zona.
ATÈS que, tot i que no amb les mateixes deficiències, els carrers de l’entorn també
presenten un seguit d’aspectes a millorar i que, per tant, seria desitjable que tot
l’àmbit del barri Centre fos subjecte d’un pla de millora i de reestructuració.
És per això que el Grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament Ple,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Dur a terme un estudi per a la rehabilitació i reestructuració del carrer del
Príncep de Bergara tot vetllant pel manteniment del major nombre de places
d’aparcament i sotmetre la proposta o propostes resultants a la valoració i votació
per part del veïnat i comerciants de la zona i concessionaris del Mercat Municipal
així com al Consell del Districte.
SEGON.- Dur a terme un pla de millora i de reestructuració dels carrers del barri del
Centre per dotar-los, en el seu conjunt, d’uns serveis òptims de neteja, mobilitat,
aparcament així com altres elements necessaris.
TERCER.- Donar trasllat a Associacions i entitats del barri centre
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MOCIÓ 45.- PER MODIFICAR ELS ESTATUTS DE L’EMPRESA MUNICIPAL
LA FARGA. Ha estat rebutjada amb 15 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 representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 12 vots
a favor 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 N. i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; dels representants de GUANYEM L’H, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PUNT 46.PETICIÓ DE PARAULA DE L’ENTITAT ASSOCIACIÓ TRES
QUARTS PER CINC QUARTS, SOL·LICITANT INTERVENIR AL PLE PER
PARLAR DE LA GREU SITUACIÓ DELS REFUGIATS DE LA GUERRA DE SÍRIA
I DE LES ACCIONS QUE PODEN PORTAR A TERME ELS CIUTADANS I LES
ENTITATS DE L’HOSPITALET.
En relació a la petició de paraula sol·licitada per l’Associació Tres Quarts per Cinc
Quarts, per parlar de la greu situació dels refugiats de la guerra de Síria i de les
accions que poden portar a terme els ciutadans i les entitats de l'Hospitalet, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per part de l’entitat.

SR. E .M.
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ara començarem amb la lectura del document, però abans
voldríem, molt breument, recordar una cosa, ara fa uns quants mesos vam
peticionar, vam fer la petició de poder intervenir en un altre Ordre del Dia, avui els hi
tornem a demanar amb tota la vehemència del món, que facin possible que puguem
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intervenir, com a mínim, a l’inici de la part política del Ple que són les mocions, com
a mínim, cinc hores i passen, pensem que per afavorir la participació ciutadana, un
acord d’aquestes característiques i els hi demano a totes les formacions polítiques
aquí representades, un acord d’aquestes característiques ens ho posarien una
miqueta més fàcil al teixit associatiu i als ciutadans de la ciutat.
Comencem amb el que hem presentat, les entitats que formem L’Espai de
Ciutadania de l'Hospitalet, davant del gran drama que estan patint milers i milers de
persones de Síria, d’Irak i d’altres països, que han de marxar de les seves
poblacions i del seu país a causa de la guerra, hem elaborat una declaració que el
Sr. R.E. del Casalet, Moviment d’Ensenyants, els hi passarà a llegir. Moltes gràcies.

SR. R.E.
Bona nit, manifestem, la guerra de Síria i de diverses zones de l’Irak està provocant
una de les majors crisis humanitàries del nostre temps. Homes, dones, nens, vells,
malalts, tots tracten de marxar, intentant sobreviure en condicions molt difícils,
posant en perill la seva pròpia vida, per tal de fugir de la barbàrie de la guerra, que
està arrasant el país des del març de 2011, on han mort més de 220.000 persones i
més d’onze milions han hagut d’abandonar les seves llars, essent el país am b més
desplaçats interns del món. Més de 4 milions de ciutadans siris estan refugiats en
els països pròxims: Líban, Jordània, Turquia, Irak, etc, en condicions de greu
emergència. Prop de 450.000 han marxat per demanar asil en els primers 6 mesos
del 2015, dels quals més de 100.000 són nens i, malauradament, prop de 2.800
persones, grans i petites, han mort travessant el Mediterrani. Segur que l’ajut més
gran que podria rebre aquest poble seria el fi d’aquesta guerra.
Davant aquesta greu emergència humanitària, els governs dels països de la Unió
Europea, de manera decebedora, no han donat la resposta necessària i urgent que
la situació requeria, amb reunions burocràtiques estèrils, amb regatejos
vergonyosos més propis d’una subhasta d’objectes, o amb tancament de fronteres,
negatives d’acolliment i, fins i tot, amb discriminacions per raons de religió. Tot això,
en oberta contradicció amb els Drets Humans més bàsics, les lleis internacionals i
les normes aprovades per la pròpia Unió Europea.
El ciutadans no podem i no volem comprendre que centenars de milers de persones
es vegin obligades a creuar mitja Europa en condicions infrahumanes, davant la
indiferència o el rebuig de molts d’aquests governs. No volem comprendre que es
puguin destinar milers de milions per salvar la gran banca i no es destinin els
recursos necessaris que permetin evitar el patiment i, fins i tot, la mort de milers de
persones. No volem comprendre que es pugui amenaçar amb sancions fins a
l’expulsió, a un país, per no complir amb el dèficit pressupostari i que la negativa a
acollir refugiats, tal com determinen les lleis, no tingui cap mena de sanció.
El corrent de solidaritat però, que la ciutadania de molts països està manifestant
envers el refugiats, exigint una resposta immediata i adequada a aquest drama
humanitari, està fent que diversos països estiguin reconvertint els seu
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posicionament inicial de desinterès, o fins i tot de rebuig, cap una acceptació, a
contracor, de quotes per l’acolliment d’aquestes persones demandants d’asil.
Malgrat això, el problema és molt greu i molt complex i necessita una gran quantitat
de recursos, prioritàriament econòmics, d’infraestructura, humans i un llarg etc. I
necessita també, imprescindiblement, la solidaritat i la col·laboració dels ciutadans.
El drama dels refugiats és un problema que ens afecta i ens incumbeix a tots,
administracions i ciutadania, i és entre tots, des de nivells diferents, que hem de
col·laborar per poder donar resposta humanitària que es necessita urgentment.
És per tot això que les Entitats de L’Espai de Ciutadania de L’Hospitalet volem fer
una crida humanitària a la responsabilitat de les administracions i a la solidaritat
dels ciutadans i en conseqüència,
DEMANEN:
Primer, que per poder atendre amb urgència aquesta emergència humanitària, els
ciutadans, les ciutadanes i les entitats de L’Hospitalet, facin les seves aportacions
econòmiques solidàries als comptes específics oberts per la Creu Roja, que estan a
la pàgina web.
Segon, que els ciutadans i les entitats col·laborin personal i activament en el procés
d’acollida dels refugiats posat en marxa a la ciutat, coordinat per l’Ajuntament i la
Creu Roja, i us podeu inscriure dins la web de l’ajuntament.
Tercer, que els ciutadans i les entitats continuïn manifestant la seva solidaritat
envers els refugiats i exigint als governs europeus el compliment estricte dels Dret
Humans i de les lleis que garantitzen aquests drets, amb solucions dignes i urgents,
que posin fi al patiment intolerable al qual estan sotmeses aquestes persones.
Quart, que el govern de l’estat assumeixi la seva responsabilitat en aquest tema
sense més ambigüitats i dilacions i amb la més màxima urgència, i faciliti la
tramitació administrativa per a la acollida, així com la dotació econòmica necessària
perquè aquesta acollida s’ajusti als compromisos legals i d’humanitat als que, com
país democràtic i europeu, estem i volem estar obligats.
Cinquè, que l’Ajuntament habiliti amb urgència els recursos necessaris; econòmics,
d’infraestructura i humans, per tal que L’Hospitalet, conseqüent amb el seu nom de
ciutat acollidora i solidaria, sigui capdavantera en l’acollida del màxim nombre de
refugiats que la ciutat pugui acollir en condicions de dignitat.
Sisè i últim, demanem també a les diverses formacions polítiques de la ciutat que
s’adhereixin i recolzin aquesta declaració per tal que l'Hospitalet, de manera
conjunta, pugui donar la millor resposta a aquest greu problema humanitari que ens
afecta i ens incumbeix a tots.
L’Hospitalet, Entitats de l’Espai de Ciutadania de L’Hospitalet, inicialment
impulsores d’aquesta declaració, Tres Quarts per Cinc Quarts-Spai de Progrés;
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Centres d’Estudis de l'Hospitalet; Fundació Akwaba; Esplai La Florida; El Casalet;
Estudiants de l'Hospitalet, TPK-Taller Pubilla Kasas; Associació Educativa Itaca;
Plaudite-Espai d’Arts Escèniques; Comissió d’Entitats de Collblanc-La Torrassa;
Tro-Entitats de Foc; Comissió de Pensionistes de l'Hospitalet; UGT de l'Hospitalet;
CCOO de l'Hospitalet; Aturats + 50 Anys; Tot Bellvitge; Associació Mujeres Palante;
Bipolart; Centre Catòlic; Federació d’Associacions de Pares de Catalunya; i
Associació de Veïns de Collblanc-La Torrassa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs a veure, dues coses, primer moltes gràcies per presentar aquest
escrit, jo crec que porteu tot el Ple aquí, per tant, heu sentit que encara que ha
passat una mica desapercebuda aquesta moció que a primera hora de la tarda hem
aprovat, respecte a aquesta situació dels refugiats, doncs jo volia també, jo no he
parlat avui, he deixat que tots els grups, els portaveus es posicionessin en els
diferents temes, però crec que també com Alcaldessa vull agrair a tots i cadascun
dels grups polítics amb representació en aquest Consistori, el recolzament a la
moció.
I evidentment també a vosaltres per estar aquí, no només per estar aquí aquestes
cinc hores, això el Sr. E.M. ens recordava la petició que es va realitzar a l’inici del
mandat, això està en mans dels portaveus, així se’ls ha encarregat una nova, en fi,
proposta de Reglament de Participació en el Ple i, en fi, jo crec que en un temps
raonablement curt tindrem una adaptació, perquè els representants de les entitats
de la nostra ciutat puguin intervenir en d’altres moments diferents que no en el
Reglament actual.
Dit tot això, crec que el tema que estem tocant és un tema molt seriós, és un tema
colpidor i jo crec que hem actuat com a ciutat com s’espera d’una ciutat com la
nostra, una ciutat que sortosament sempre ha estat una ciutat molt solidària, que ha
treballat de la mà de les entitats i que avui d’alguna forma vosaltres representeu.
Sabeu que vam aprovar una moció en el mes de març, en l’anterior mandat, en
relació a aquest tema, des de llavors les entitats i l’ajuntament es van posar a
treballar, no hem esperat a les imatges colpidores que hem vist durant aquests
últims dies o setmanes i, per tant, gràcies a tot això, doncs en aquests moments hi
ha una bona feina feta.
I vull donar també les gràcies a les entitats que d’una forma callada, discreta, sense
soroll, porten molt de temps treballant en aquesta qüestió, també acollint persones
refugiades que han arribat a la nostra ciutat, desgraciadament aquest no és un
fenomen que aparegui per primera vegada, encara que sí que el volum i les imatges
són molt serioses i colpidores.
Evidentment des de la ciutat demanem la col·laboració de tothom, li demanem la
responsabilitat que tenen els governs de l’Estat, de la Generalitat i les institucions
que representen, per tant, nosaltres com a institució més propera, evidentment,
estem, com sempre, disposats a treballar, a col·laborar, com no podia ser d’una
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altra manera, de la mà dels ciutadans, individualment o col·lectivament agrupats a
través de les entitats, que és com sempre hem realitzat la nostra feina a l'Hospitalet.
I ja s’han fet moltes coses, ja tenim, com es deia, el representant que ha llegit en
nom d’Espai de Ciutadania, doncs ja tenim una pàgina web, aquelles persones que
voluntàriament volen ajudar o volen fer alguna cosa, poden apuntar-se ja i registrarse per fer de voluntaris en el moment que sigui necessari, ja s’ha realitzat també
aquest registre, s’ha fet una aportació en el fons de cooperació, per ajudar
econòmicament també en aquesta qüestió i, evidentment, doncs estem, jo diria, ja
preparats, des dels diferents departaments del propi ajuntament i també des de les
entitats, ja hem fet tot un pla per acollir a tantes persones com sigui necessari a la
nostra ciutat.
Per tant, jo crec que és un dia per felicitar-nos tots, la part, diguéssim, de
representació política, les entitats que representen una gran força de la nostra ciutat
i, evidentment, també els ciutadans i ciutadanes que de forma individual també
volen posar el seu gra de sorra en aquest conflicte.
Jo crec que, en fi, amb això crec que..., em sap molt greu que hagueu estat cinc
hores escoltant el que dèiem aquí, per acabar fent aquesta intervenció que agraïm i
que felicitem i que ens sentim molt orgullosos de tenir a entitats com vosaltres, que
estan en temes tant importants com aquests. Moltes gràcies.
Si no hi ha res més, passaríem al punt de “Precs i Preguntes”.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 33037, de 6 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment
diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 33037 i de data 6/7/2015, 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 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “El pasado dia 18 de junio el sr. R. A. presentó en la
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Dirección General de la policia una denuncia en relación a la ocupación por
parte de un marroquí de una vivienda sito en la calle Nazaret ....”
Resposta:
La incidencia fue atendida telefónicamente, por el servicio de Guardia Urbana
según consta en registro.
Al vecino se le indicó, en diversas ocasiones, que no se enfrentara con los
supuestos ocupas. Los efectivos de guardia urbana se personaron en el
domicilio indicado por el vecino a la mayor brevedad posible.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 33290, de 7 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment
diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 33290 i de data 7/7/2015, 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 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Los vecinos de los bloques de la Florida
concretamente los de la Avda Cataluña, calle Poniente y Primavera, han
presentado diversas quejas por la contaminación acústica que sufren a diario,
debido a la venta ambulante que los camioneros realizan por el barrio ....”
Resposta:
Este servicio tiene constancia de las quejas realizadas respecto a dicha
problemàtica.
Desde esta área se han realizado y se estan realizando todas las gestiones
necesarias para intentar solucionar o disminuir dicho conflicto. Desde 2014, está
iniciado un expediente de seguimiento del cual se desprenden diversas
actuaciones con la empresa suministradora que ocasiona las molestias, con los
vecinos y particularmente con un representante de estos y los servicios de
mediación de este Ayuntamiento.
Dicho expediente sigue abierto en pro de evaluar el grado de compromiso de
las acciones planteadas y conseguir una solución satisfactoria para todos los
implicados.
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Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34250, de 15 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 34250 i de data 15/7/2015, 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 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos
observado los ingresos en concepto de grua municipal, ....”
Resposta:
El número de vehículos retirados por la grua municipal e ingresados en el
depósito municipal de Parc de la Serp o VO, en el transcurso del año 2014,
según datos referenciados por la empresa municipal que gestiona este servicio,
ha sido de 6196, con el siguiente desglose:
TIPO DE VEHÍCULOS
Turismos/furgonetas
Motocicletas
Camiones
Bicicletas

5977
215
2
2

Por otra parte a lo largo del año 2014 se han retirado un total de 1019 vehículos
sin cobro de tasas, correspondientes a abandono, robo, accidentes y otros.
Cualquier información más detallada requiere de un estudio de más
profundidad.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34252, de 15 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment
diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 34252 i de data 15/7/2015, 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 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos
observado los ingresos en concepto de zona azul ....”
Resposta:
Se adjunta informe del cap de servei de Mobilitat de la empresa municipal que
gestiona dicho servicio.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34253, de 15 de juliol de 2015, 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 el número del 34253,34255,34257,34258,34322 i
data 16 de juliol de 2015 i, que s’havia de contestar en el Ple Ordinari que es va
celebrar el dia 28 de juliol de 2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que el
ayuntamiento dispone para regidores y altos cargos muchas plazas de
aparcamiento públicos en el parking de la Farga, del parque de la Serpiente, de
la calle Vidreries, de la Plaça de l’Ajuntament y de la calle Vigo.
Este Concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
•
•

Cuál es el número de plazas y el coste anual de las mismas?
Relación de las personas a las que se les asignó dichas plazas.”

I de la que vaig sol·licitar pròrroga, us indiquen que es disposen de 44 places de
lloguer per un import total de 2369,18€ sense IVA/mensual, aquestes places
estan assignades a Directors de Serveis i/o Caps de Serveis de les Àrees de
l’Ajuntament, vehicles de parc mòbil dels Serveis d’Urbanisme, Personal Electe,
Edificis municipals, Serveis municipals, Serveis Activitats reglades,
Ensenyament, Missatgeria, Manteniment, Serveis Socials, Seguretat Ciutadana
i Treballadora amb discapacitat.
Cordialment,”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34255, de 15 de juliol de 2015, es va respondre pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, per
escrit de data 16 de setembre de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta RGE 34253 de 15 de juliol de 2015.

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34257, de 15 de juliol de 2015, es va respondre pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, per
escrit de data 16 de setembre de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta RGE 34253 de 15 de juliol de 2015.

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34258, de 15 de juliol de 2015, es va respondre pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, per
escrit de data 16 de setembre de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta RGE 34253 de 15 de juliol de 2015.

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34267, de 15 de juliol de 2015, 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 número 34267 i data 15 de juliol de 2015 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 28 de juliol de 2015, en
relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay
locales de propiedad municipal que están vacios.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
Que se detallen el número de locales de propiedad municipal, su ubicación y las
características de los mismos. “
En relació a la petició formulada, us indiquen que en el Ple de l’Ajuntament del
passat 26 de maig de 2015, es va aprovar la rectificació de l’inventari consolidat
de béns i drets d’aquest ajuntament a 31 de desembre de 2014, on consta el
detall dels locals sol·licitats.
Cordialment,”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34268, de 15 de juliol de 2015, 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 número 34268 i data 15 de juliol de 2015 i, que
s’havia de contestar en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 28 de juliol de
2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay
locales de propiedad privada o de otras administraciones alquiladas a este
ayuntamiento.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
• Que se detallen el número de locales, su ubicación y las características de
los mismos.
• Que se especifiquen el coste de dichos alquileres de manera individualizada.
“
I de la que vaig sol·licitar pròrroga, us indiquen la relació de locals sol·licitats:

LOCALS
Barcelona, 109, baixos 2
Diogenes, 19, baixos Tda. 2
Joan Pallares, 32-34
Llorer, 41, baixos 1-2 interior
Migdia, 12
Pareto, 22 (2)
Princep de Bergara, 80-82
Sant Antoni, 10-12 baixos
Santa Eulàlia, 236-242
Santiago Compostela, 8-12,T-1
Santiago Compostela, 8-12 B2-3
Xerrico, 12-14 baixos 3

COST MENSUAL S/IVA
1.709,36
635,36
3.692,96
907,01
4.000,00
5.673,59
3.108,35
2.338,36
12.187,31
5.402,96
4.070,28
1.208,99

Cordialment,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34269, de 15 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai
Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 34269 i data 15 de juliol de 2015, 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 28 de juliol de 2015, en relació
pisos llogats per l’Ajuntament de l’Hospitalet i de la qual us vaig demanar
pròrroga, us comunico el següent:
No tenim constància de cap lloguer de pisos a l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34270, de 15 de juliol de 2015, 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 número 34270 i data 15 de juliol de 2015 i, que
s’havia de contestar en el Ple Ordinari que es va celebrar el dia 28 de juliol de
2015, en relació a:
“Del examen de la cuenta general del año 2014 hemos observado que hay
solares alquilados a este ayuntamiento.
Este concejal y su grupo municipal solicitan conocer:
Que se detallen el número de solares, su ubicación y las características de los
mismos.
Que se especifiquen el coste de dichos alquileres de manera individualizada. “
I de la qual us vaig sol·licitat pròrroga, us indiquen que no consta cap solar
llogat per aquest Ajuntament.
Cordialment,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34277, de 15 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment
diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 34277 i de data 15/7/2015, 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 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “En relación a la delincuencia de la ciudad de
l’Hospitalet ....”
Resposta:
Tanto el número de delitos como el número de hechos denunciados son
competencia de los Mossos d’Esquadra, motivo por el cuál esta regidora no
puede trasladarlos.
Dicho esto, estos datos han sido facilitados en las últimas Junta locales de
Seguridad.
El número de intervenciones nocturnas de guardia urbana en los periodos
solicitados es:
2013............................. 15079
2014............................. 14975
2015 (1er semestre)..... 8699
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34282, de 15 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 34282 i de data 15/7/2015, 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 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “En relació a la zona verda que la ciutat té als barris de
Can Serra i Gran via sud ....”
Resposta:
Segons dades referenciades per l’empresa municipal que gestiona aquest
servei, la recaptació dels parquímetres no atén a trams de carrers, sinó a zona
d’influència, per la qual cosa no es possible generar aquesta informació.
Recaptacions Parquímetres (residents, no residents àrea verda i comerços)
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GRAN VIA-CAN SERRA
TOTAL INGRÈS
2.011

30.563,75 €

2.012

49.334,6 €

2.013

46.954,4 €

2.014
2015*

45.887,55 €
24.446,6 €

*Fins 30 de juny de 2015
S’ha de tenir en consideració que hi ha ingressos corresponents a les
anul·lacions de denuncies al propi parquímetre de tota la zona (el

parquímetre no discrimina si és per zona blava o àrea verda):

GRAN VIA-CAN SERRA

*Fins 30 de
Cost
anual
Sud/Can

juny de 2015

TOTAL INGRÈS
2.011
2.012

4.975,50 €
9.077,60 €

2.013

5.918,15 €

2.014
2015*

10.653,90 €
1.412,05 €

manteniment del servei Gran Via
Serra

GRAN VIA I CAN SERRA
(NOMÉS ÀREA VERDA)

DESPESES DE PERSONAL

23.551,78 €

DESPESES SERVEIS EXTERIORS

9.137,71 €

DESPESES INDIRECTES

18.786,36 €
51.475,85 €

Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34284, de 15 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 34284 i de data 15/7/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
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Ordinari que es va celebrar el darrer dia 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “En relación al aparcamiento de la ciudad ....”
Resposta:
En l’Hospitalet existen 25392 plazas de aparcamiento en la vía pública
distribuidas de acuerdo con lo que se especifica en el PMU, que se distribuyen
de la siguiente manera:
21.204 plazas de vehículos automóvil
2926 plazas de motos
1262 plazas de carga y descarga
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34285, de 15 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 34285 i de data 15/7/2015, 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 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “En relación a la aplicación del reglamento de
convivencia y civismo de los años 2013, 2014 y 2015 ....”
Resposta:
El número de personas sancionadas en 2013, 2014 y los 6 primeros meses des
2015 han sido 1789.
El número de personas que se han acogido a las medidas alternativas durante
el período mencionado ha sido de 589. Estas medidas alternativas comprenden
tareas socioeducativas y trabajos para la comunidad. La ordenanza de
Convivencia y Civismo establece los términos y criterios para acogerse a dichas
medidas alternativas.
No podemos facilitar el número de sanciones y denuncias por barrios, ya que no
disponemos en la actualidad de dicha información.
Ben atentament,”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 34322, de 15 de juliol de 2015, es va respondre pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, per
escrit de data 16 de setembre de 2015 i així consta literalment transcrit com a
resposta a la pregunta RGE 34253 de 15 de juliol de 2015.

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 35122, de 20 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35122 i data 20 de juliol de 2015, que s’havia
de contestar en el Ple Municipal del dia 28 de juliol de 2015, en relació al
programa “L’H Ciutat Intel·ligent”, i de la qual us vaig sol·licitar prorroga,
l’informo:
Que no es tracta d’una campanya, sinó d’una subvenció atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació, per un import
de 35.805,00 €, per a l’execució d’un projecte innovador i experimental
denominat “L’H Ciutat Intel·ligent”, de conformitat amb la Resolució
EMO/280/2013, de 6 de novembre, publicada al DOGC del 15/11/2013. Aquesta
subvenció va ser acceptada per la Junta de Govern Local a la sessió del
18/2/2014, amb una aportació municipal d’11.935,00 €.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 35123, de 20 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet
d’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 35.123, de data 20 de juliol de 2015 i,
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
fos contestada en el Ple Ordinari del dia 28 de juliol de 2015, respecte “al cost
total desglossat de la campanya LH on El futur” i de la qual vam demanar
ajornament.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Cap de
Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes.
Ben atentament,”
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“Informe que s’emet en resposta a l’escrit presentat, amb data 20 de juliol de
2015, pel regidor del grup polític municipal del PPC, senyor Javier Martín
Hermosín, pel que fa a la pregunta amb número de registre 1278, en què
sol•licita el cost total desglossat del projecte estratègic “lhon. El futur per
endavant”
•
•

Publicacions
Conceptualització i creativitat

4.268,56 euros
18.000,00 euros

Tots aquests imports no inclouen l’ IVA (21%).
Pel que fa a l’ import de les insercions publicitàries, el passat mes de setembre
de l’any 2014, des del seu grup polític municipal, se’ns va sol•licitar aquesta
informació i va ser contestada mitjançant escrit emès per la Coordinadora del
Gabinet de l’Alcaldia de data 28 d’octubre de 2014.
I, perquè així consti, i als efectes oportuns, signo aquest informe.”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 35127, de 20 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor de Govern d’Igualtat i
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 35127 i data 20/07/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti
en el Ple del dia 29 de setembre de 2015, en relació al servei de tele-assistència
a la nostra ciutat durant l’any 2014 i la subvenció que reben per cada usuari, dirvos què:
 El número de persones usuàries d’aquest servei va ser de 5.840
persones a l’any 2014
 La subvenció rebuda per cada usuari depèn del tipus d’usuari, les
diferents subvencions resten recollides a la següent taula:
Usuari
A
B
C

Cost Servei
16’33
7’15
2’18

Aportació Diputació 47%
7’69
3’36
1’025

Aportació Municipal 53%
8’66
3’79
1’155

Atentament,”
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 35128, de 20 de juliol de 2015, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Regidor de Govern d’Igualtat i
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 35128 i data 20/07/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti
en el Ple del dia 29 de setembre de 2015, en relació al número d’usuaris que
han rebut Servei d’Ajut a Domicili a l’any 2014, i els que el reben aquest any
2015, dir-vos que:
A la següent taula ho trobareu desglossat per tipus de servei:
TIPUS DE
SERVEI

Nº USUARIS ANY
2014

COST DEL SERVEI
2014

Nº USUARIS ANY 2015

COST DEL SERVEI
2015 (1º semestre)

SAD social

671

1.012.844,26 €

600

393.565’31 €

SAD PIA

848

2.148.371,37 €

753

1.117.497’13 €

Atentament,”

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 34684, de 16 de juliol de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Seguritat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 34684 i de data 16/7/2015, 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 28/07/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Atès que, en relativament poc temps, el barri del
Centre s’està omplint d’un seguit de pintades en façanes ....”
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Resposta:
El govern municipal considera que aquests actes d’incivisme han de ser
perseguits. Més enllà de ser perseguits que és important, l’Ajuntament ofereix
un servei gratuït de neteja de graffitis des de fa més de quatre anys a la ciutat.
L’Ajuntament als diferents districtes de la ciutat a l'igual que al centre, fa un
seguiment mitjançant unitats de paisà per tal de perseguir actes incívics
molestos.
Tot procés sancionador exigeix un autor. Es obvi que quan es denuncia es te
coneixement de la persona. Per aquest motiu, tot i les dificultats de trobar els
autors, aquest Ajuntament està sancionant de forma inexorable.
Ben atentament,”
CIUTADANS
•

En relació amb la pregunta verbal formulada en el Ple de 28 de juliol de 2015,
per la Sr. Jesús Amadeo Martín González, del grup municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 28
de juliol de 2015, 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
29 de setembre de 2015, en relació a l’arranjament del C. Leonardo da Vinci,
del barri de Sant Josep, us comunico el següent:
Ja disposem d’un projecte de reurbanització d’aquest carrer que hem posat en
coneixement dels veïns per tal d’acabar d’ajustar-ho de manera consensuada.
Es preveu realitzar aquest projecte amb el futur Pla d’inversions que s’ha
d’aprovar pel període 2016-2019.”

•

En relació amb la pregunta verbal formulada en el Ple de 28 de juliol de 2015,
per la Sra. M. Carmen Esteban Fernández, del grup municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 28
de juliol de 2015, 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
29 de setembre de 2015, en relació a les mesures que es prendran per millorar
l’aire de la Ciutat, us comunico el següent:
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Estem tancant un Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del
Municipi, conjuntament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental, que
recull les següents mesures:
- Mesures destinades a reduir les emissions dels vehicles
- Mesures destinades a augmentar la utilització del transport públic i col•lectiu
i a reduir-ne les emissions.
- Mesures destinades a incrementar el nombre de desplaçaments a peu o en
bicicleta.
- Mesures a reduir les emissions derivades de la distribució urbana de
mercaderies.
- Mesures destinades als serveis municipals.
- Mesures destinades a reduir emissions industrials, d’obres i altres fonts
fixes.
- Mesures destinades a la divulgació, sensibilització i participació ciutadana.
- Mesures destinades al seguiment de la qualitat de l’aire i a la reducció de les
emissions en episodis de contaminació.
En el Pla de Mobilitat Urbana (PMU), actualment en tràmit, es concreten
mesures específiques al territori, que directament milloren la qualitat de l’aire.
S’està dissenyant la Guia que permeti la implementació de Zones Urbanes
d’Atmosfera Protegida, conjuntament amb la Direcció General de Qualitat
Ambiental i l’Institut Cerdà.”
INICIATIVA PER CATALUNYA-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES
•

En relació amb la pregunta verbal formulada en el Ple de 28 de juliol de 2015,
per la Sra. Ana González Montes, del grup municipal d’Iniciativa per CatalunyaEsquerra Unida i Alternativa-Pirates, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“En resposta a la seva pregunta realitzada oralment en el Ple amb data 28 de
juliol de 2015, sobre la situació dels treballadors/es de les Àrees Bàsiques de
Serveis Socials:
Li in formo que, com vostè coneix, els serveis socials municipals són receptors
directes de totes aquelles persones i famílies que estan patint més intensament
els efectes de la crisi econòmica al nostre país. La primera acció que he fet en
incorporar-me al capdavant de la Regidoria de Govern d’Igualtat i Benestar
Social, ha estat visitar tots i cadascun dels serveis de la Regidoria per conèixer
de primera mà com estan donant resposta a les necessitats de la ciutadania
amb menys recursos, en quines condicions, etc. amb la intenció de transmetre
als components dels equips, un reconeixement explícit per part del govern
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municipal, a la tasca que venen desenvolupant i poder comprovar in situ la
situació dels diferents equips.
Paral·lelament, hem tingut diferents trobades per part de la direcció tècnica de
la regidoria de govern i de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals, amb diferents
representants sindicals del Comitè Unitari de Treballadors i Treballadores de
l’Ajuntament, per abordar diferents propostes en matèria organitzativa i de
condicions laborals, i que durant aquest mes de setembre es continuaran
desenvolupant amb els propis treballadors i treballadores i comandaments de la
regidoria, als quals els hi vaig comunicar abans de les vacances d’estiu.
Com veurà, la voluntat i compromís d’aquest govern és, en la mesura de les
possibilitats econòmiques i organitzatives, dotar-los d’aquells instruments que
afavoreixen l’atenció a la ciutadania en les millors condicions possibles.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

Per part dels regidors del Grup Polític 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 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 17
de setembre de 2015 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. 40771, de 17 de setembre de 2015.
“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 29 de septiembre de 2015.
En relación a la acumulación de motos abandonadas en el barrio del Gornal entre la
Avenida Carmen Amaya y Avenida Vilanova, este regidor solicita conocer:
1.
El número de motos retiradas por abandono en los dos últimos años.
2.
Si este Ayuntamiento realiza alguna campaña específica para detectar el
cumplimiento de la normativa vigente sobre los vehículos a motor de dos ruedas,
(ITV, Seguro, etc).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
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Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40771 i de data 17/9/2015, 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 29/09/2015 en relació a: “En relación a la acumulación de
motos abandonadas en el barrio del Gornal entre la Avenida Carmen Amaya y
Avenida Vilanova, ...”
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític 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 9 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
28 i 31 de juliol de 2015 i 17 i 21 de setembre de 2015 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. 36126, de 28 de juliol de 2015
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que els veïns del barri del Gornal asseguren que hi ha una plaga d’escarabats
al barri.
Atès que hi ha veïns que han vist sortir aquests escarabats del clavegueram.
Vist que aquesta plaga sembla tenir més incidència al carrer dels Joncs.
PREGUNTA

…/…

197

Té coneixement l’equip de govern de l’existència d’una plaga d’escarabats al
barri del Gornal?
Quins mecanismes es pensen dur a terme per solucionar el problema de
l’existència d’aquest tipus d’insecte al barri?
Quines són les accions de control i prevenció que es fan a la zona?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor de govern d’Igualtat i 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 36126 i data 28/07/2015 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple del
dia 29 de setembre de 2015, en relació a la problemàtica de paneroles al barri
Gornal i carrer Joncs, dir-vos què:
Dins de les competències del Servei de Salut de l’Àrea de Benestar i Drets
Socials, està recollit el programa de control de plagues de l’espai públic de la Ciutat,
i per tant l’aplicació del mitjans necessaris per al control de les plagues urbanes
Són diferents factors que fan els barris o zones més sensibles a la presència
de paneroles i per això, des de fa uns anys, els mecanismes de lluita contra les
plagues, s’anomenen integrals, doncs combinen diferents mètodes de lluita: les
neteges de clavegueram del departament de Sanejament, l’aplicació d’insecticida
del Servei de Salut, El manteniment i conservació del clavegueram també comporta
un factor important dins de la lluita contra les plagues, i també els hàbits cívics dels
ciutadans. Com que, fins i tot, existeix la possibilitat que les paneroles facin niu a les
arquetes, desguassos i claveguerons que pertanyen a les comunitats privades,
també és, fa assessorament i es dona informació, que es realitza també des
d’aquest departament a comunitats de veïns.
L’Ajuntament disposa d’un programa específic de control integral de plagues
urbanes, i dins d’aquest, a més a més, existeix definit un pla especial de
desinsectació de tractament sistemàtic, pels mesos d’estiu, que és l’època on es
troba més presència de paneroles.
En aquest pla anual estan descrits els carrers més sensibles a l’aparició de
paneroles, segons l’històric de les bases de dades, i a partir d’aquí es realitza una
desinsectació d’aquests carrers, hagin o no, queixes ciutadanes.
Igualment s’atenen de manera immediata totes les sol•licituds ciutadanes (ja
sigui per instància, trucada, xarxes socials, correus electrònics, TIC i SEA, etc.)
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Es realitza una prospecció per part de tècnics municipals, i segons el
resultat, la conseqüent desinsectació per part de l’empresa de plagues contractada
per aquest ajuntament
-

Durant l’any, a més a més, es realitza:

o
MENSUAL: Control de 35 registres de clavegueram (monitoratge) a diversos
punts ubicats entre els diferents districtes i control de 53 instal•lacions municipals.
o
TRIMESTRAL: Control de 210 instal•lacions municipals (contant les que es
fan de manera mensual)
El barri del Gornal és un dels barris al que se dedica molta atenció contra la
presència de paneroles, i així, es té en consideració en el programa de control de
plagues, tal i com podeu observar més avall en el quadre de resum de les
actuacions realitzades durant el primer i segon trimestre a tots els districtes.
En el cas concret del barri del Gornal, s’han realitzat diferents visites a
comunitats de veïns, assessorant sobre la lluita contra aquesta plaga, i fins i tot,
personant al carrer als denunciants per tal de mostrar la situació al clavegueram
general, durant la prospecció. Doncs molt sovint el problema, s’origina al clavegueró
particular o arqueta interior de la comunitat. com hem pogut comprovar en diferents
vegades.
Al C. Joncs, concretament, es va realitzar una desinsectació profunda el
passat 30/07/2015, després d’haver rebut una queixa veïnal d’una veïna de la zona,
tot i coincidir en dates amb el tractament previst i programat al districte sisè, del 21 i
22 de juliol de 2015.
QUADRE RESUM:
2015

DISTRICTE

1er TRIMESTRE

2on TRIMESTRE

I

II

III

IV

V

VI

I

II

III

IV

V

VI

87

48

50

28

41

65

314

92

173

46

72

490

VIA PÚBLICA

17

14

13

13

15

33

244

58

136

31

46

458

EDIFICIS MUNICIPALS

70

34

37

15

26

32

70

34

37

15

26

32

12

7

12

8

5

8

37

20

19

10

16

24

11

7

12

8

5

8

20

14

11

4

8

15

1

0

0

0

0

0

17

6

8

6

8

9

Nº DE ACTUACIONS DE
CONTROL PROGRAMADES AL
CONTROL SISTEMÀTIC PER
L'EMPRESA TRACTADORA:

TRACTAMENTS
REALITZATS
PER L'EMPRESA CONTRACTADA
I AUTORITZADA, A VIA PÚBLICA
I EDIFICIS MUNICIPALS
Nº DE TRACTAMENTS
DE DESRATITZACIÓ
Nº DE TRACTAMENTS
DE DESINSECTACIÓ
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Com que les dades del 3er. trimestre no les podrem valorar fins finals de
setembre, avancem que des del mes de juliol fins a data d’avui, s’han realitzat 24
desinsectacions i 4 desratitzacions al districte 6è. a part de les programades dins
del sistemàtic que està programat al setembre en aquest trimestre.
Atentament,”
2.- RGE núm.36127, de 28 de juliol de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que al barri del Gornal, concretament al carrer dels Joncs i av. Carmen Amaya,
hi ha un seguit d’arbres els quals necessiten ser podats.
Atès que la frondositat d’aquests arbres provoca certes molèsties als veïns de
l’entorn, sobretot als que viuen a pisos propers als arbres, així com als propis
vianants ja que hi ha vegades que les branques, del propi pes, queden caigudes i
molesten.
Donat que, a més, s’ha observat que hi ha certs insectes que viuen en aquests
arbres.
PREGUNTA
Es pensen dur a terme accions per solucionar el problema ocasionat pels
arbres al barri del Gornal?
Si és que si, quines i quan?
Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup 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, 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 36217 i data 28 de juliol de 2015, 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 29 de setembre de 2015, en relació a l’arbrat del barri del
Gornal, us comunico el següent:

…/…

200

El contracte de manteniment de zones verdes i arbrat de la Ciutat contempla, entre
d’altres serveis, la poda de manteniment i estacional de les diferents especies que
trobem als nostres carrers i places.
Per tal de millorar la qualitat del verd urbà, i concretament el relatiu a l’arbrat,
s’estan elaborant els següents plans:
Pla de Risc d’Arbrat Viari
Pla de Poda
Pla Estratègic dels Espais Verds i Arbrat de la Ciutat (actualització Pla
Director vigent, aprovat pel Ple Municipal al març del 2007).
L’objectiu d’aquests Plans és definir i planificar diferents treballs adreçats a una
millora de la qualitat, millora de la ubicació i millora de la idoneïtat d’espècies dels
arbres.
En aquest cas concret, us informem que en els propers dies enviarem als serveis
d’inspecció per analitzar l’estat d’aquests arbres i, en cas necessari, realitzar les
accions que tècnicament es determinin.”
3.- RGE núm.36128, de 28 de juliol de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que el carrer de Rosa de Alejandría presenta un seguit de deficiències en el
seu estat que no només són un perill pels vianants (sobretot per persones d’edat
avançada i nens) si no que, a més, fan evident una imatge de deixadesa.
Atès que entre aquestes deficiències, tal i com es pot comprovar a les fotos, ens
trobem amb rajoles fora de lloc, esvorancs, desnivells,...
Vist que com a consistori hem de vetllar pel bon estat dels carrers, ja sigui a nivell
de neteja com a nivell urbanístic.
PREGUNTA
-

Es pensa dur a terme l’arranjament d’aquest carrer?
Si és que si, quan i en quin termini?
Si és que no, per quin motiu?
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Demanem que s’actuï amb urgència per tal de resoldre les deficiències del
carrer de Rosa d’Alejandría per tal que aquest sigui un carrer on el veïnat pugui
passejar de forma segura.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup 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, 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 36128 i data 28 de juliol de 2015, 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 29 de setembre de 2015, en relació amb deficiències al c.
Rosa de Alejandria, us comunico el següent:
En un curt període de temps no està previst dur a terme la reurbanització integral
d’aquest carrer
Val a dir, per això, que en aquest carrer s’han realitzat diferents actuacions sobre
una part important de l’espai públic al llarg de l’any 2015. Tot i així, a la vista dels
fets que es descriuen, aprofito per comunicar-li que es farà una nova inspecció i, si
s’escau es donarà ordre de treball a l’empresa de manteniment.”

4.- RGE núm.36130, de 28 de juliol de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist al barri de Sanfeliu s’han observat diferents indicis de la presència de
rosegadors a la zona.
Atès que un dels indicis és que la comunitat de propietaris del carrer de Miralta
número 33 ha tingut un problema amb l’electricitat de l’edifici i el tècnic els hi va
comunicar que el problema podia ser degut al fet que els cables estaven rosegats.
Vist que, tal i com es pot observar a les fotos, s’observa que hi ha un forat a tocar
de l’escocell de l’arbre i la mateixa vorera, fet per rosegadors.
Donat que ja s’han fet actuacions per tapar aquest forat i ja s’ha posat verí contra
els rosegadors però el problema continua existint.
PREGUNTA
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Quines accions pensa dur a terme l’equip de govern per tal de posar solució,
definitivament, al problema amb els rosegadors que pateixen els veïns del carrer de
Miralta? Demanem informació detallada de les mesures.
Es pensa estudiar i/o analitzar el nivell d’afectació que té el barri provocat
per la presència d’aquests rosegadors?
Es pensen dur a terme mesures generals per desratitzar la zona? Si és que
si, quines? Si és que no, per quin motiu?
Demanem actuacions urgents per desratitzar la zona del carrer de Miralta i
el barri de Sanfeliu.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor de govern d’Igualtat i 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 36130 i data 28/07/2015 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple del
dia 29 de setembre de 2015, en relació a la problemàtica de rosegadors al barri de
Sanfeliu, carrer Miralta, dir-vos què:
Dins del programa del control de les plagues urbanes a la Ciutat que es
porta a terme des del Servei de Salut, s’han fet i es fan actuacions de control de la
zona del C. Miralta. Així doncs a continuació es detallen les actuacions portades a
terme últimament, en relació a aquest assumpte:
Amb data 21/07/2015, rebem en aquest Servei, la instància del Sr Josep
Miquel Badia i Casas, (núm. entrada registre general 2015/034800) representant la
comunitat de propietaris del c/ Miralta, 33, i on exposava una queixa per la
presència de rosegadors a les immediacions del seu domicili, que havia tingut com
a conseqüència un tall de llum, per l’activitat de les rates als cables d’enllumenat
que subministren la comunitat. També comenta que hi ha un escocell davant de la
porta de l’edifici amb un forat realitzat pels rosegadors.
El 22/07/2015 es realitza visita d’inspecció a la zona i es confirma l’activitat
de rosegadors en aquest escocell, i de forma recent. Aquest escocell com el del
nº31, han sigut desratitzats diverses vegades i de forma habitual en altres anys (
maig i desembre de 2014).
A més a més, es localitza un altre escocell afectat per rosegadors, davant
del nº2 del mateix carrer Miralta.
El 23/07/2015 es sol·licita la desratització d’aquests escocells i els
embornals propers a les adreces esmentades. Aquest tractament es realitza el
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divendres 24/07/2015 amb la disposició de 33 bosses de 25 gr de Bromadiolona als
diferents punts escollits pels tècnics.
El mateix 24/07/2015 es sol•licita mitjançant el sigvial 201524572, la
prospecció d’aquest escocell per comprovar si existeix connexió directa amb el
clavegueram que provoqui aquesta situació d’obertura de l’escocell
continuadament.
De les últimes actuacions descrites, així com d’altres d’alguna altra zona del
barri Sanfeliu, tenim dades del nivell d’afectació; i per tant amb el tractament
raticida, i la possible aplicació de mesures correctores estructurals en el
clavegueram, -si és el cas-; ens han de donar resultats positius en la lluita
integrada contra la presència de rosegadors en la zona.
Les mesures per desratitzar la zona són les descrites anteriorment. També
es fa seguiment en la zona de l’efectivitat del tractament així com de les possibles
mesures estructural correctives que es pugin adoptar. Del resultat del seguiment de
les últimes actuacions dels últims mesos, es pot valorar -de forma coordinada amb
l’empresa contractada per al control de plagues- programar la col•locació de
trampes de monitoratge en el clavegueram, que ens indica el grau d’efectivitat del
tractament i actuacions efectuades fins ara.
Farem seguiment de la zona quant l’avaluació de l’activitat dels rosegadors i
l’efectivitat dels tractaments i mesures, que s’han portat a terme, segons tot
l’exposat anteriorment.
Atentament,”
5.- RGE núm.36975, de 31 de juliol de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que ja són moltes les queixes dels veïns respecte els problemes de
convivència i civisme que es viuen a la plaça del Vidre.
Vist que, tot i els requeriments (tant veïnals com polítics) aquesta situació sembla
persistir.
Atès que se’ns va informar que aquesta ja era una zona d’actuació per la Guàrdia
Urbana però, tanmateix, el problema continua.
PREGUNTA
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Quines accions pensa dur a terme l’equip de govern per tal de posar solució,
definitivament, els problemes de convivència i civisme que es viuen a la plaça del
Vidre?
Quins són els motius pels quals, tot i la itinerant presència de la Guàrdia
Urbana els problemes continuen existint?
Quin és el procediment de la Guàrdia Urbana quan observa un acte
d’incivisme?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 36975 i de data 31/7/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 29/09/2015 en relació a: “Atès que ja són moltes les queixes
dels veïns respecte els problemes de convivència i civisme que es viuen a la plaça
del Vidre ....”
Resposta:
La Pl. del Vidre és un espai públic i com a tal és vigilat diàriament pels agents de la
zona, durant els tres torns de servei amb especial atenció durant l’estiu. L’espai es
tanca cada dia a partir de les 21 hores per tal d’evitar la presència de persones en
horari nocturn.
Durant l’any 2015 hem rebut un total de 10 requeriments per problemes de
convivència i civisme, bàsicament per jocs de pilotes i actes incívics i maltractament
del mobiliari urbà i zones enjardinades. Aquests requeriments han estat atesos i
han derivat en la confecció de 3 denuncies per Ordenança de Civisme i
Convivència. Comparativament amb anys anteriors s’ha produït un descens en el
nombre de requeriments per aquestes molèsties.
En l’actualitat s’estan desenvolupant accions i campanyes per a disminuir les
incidències en l’entorn.
La Guàrdia Urbana pot actuar d’ofici o a requeriment. Davant les actuacions es
procedeix a denunciar quan es comproven els fets denunciats. La Guàrdia urbana si
comprova l’acte d’incivisme valora la naturalesa i la intensitat del mateix per a
procedir a advertir, corregir o sancionar, depenent de les circumstàncies que
envolten aquest acte d’incivisme.
Ben atentament,”
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6.- RGE núm.40749, de 17 de setembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer de Barcelona, entre els números 79 i 82, s’ha habilitat un nou
aparcament de motos.
Atès que no existeix cap senyalització prèvia a aquest aparcament que avisi als
conductors que el carril pel qual circulen deixa de ser transitable donat s’ha habilitat
aquest aparcament.
Vist que, a més, aquest aparcament està situat just després d’un semàfor i d’un pas
de vianants que acostuma a ser molt transitat fet que treu visibilitat al conductor el
qual pot trobar-se, de cop i sense cap avís, amb les motos aparcades al seu carril i
pot veure’s obligat a fer una maniobra no segura.
Donat que aquesta mala senyalització també representa un perill per les pròpies
motos aparcades.
Atès que aquest carrer és molt transitat per autobusos els quals poden tenir certes
dificultats per fer la maniobra de canvi de carril.
Donat que, a més, s’afegeix el fet que és habitual que certs vehicles comercials
utilitzin aquest espai de carrer com a zona de càrrega i descàrrega.
Vist que si es dóna el cas que hi hagi un vehicle aturat al carril que ara queda
operatiu i una moto aparcada al nou aparcament quedaria tallada la circulació.
Donat que adjuntem fotos que mostren la poca idoneïtat d’aquest aparcament.
PREGUNTA
Es pensa traslladar aquest aparcament a un lloc més adient i que garanteixi
la seguretat tant dels conductors com de les motos aparcades?
Si és que si, quan es farà?
Si és que no, quines accions es pensen dur a terme per tal de solucionar els
greus problemes que provoca ara mateix aquest nou aparcament i quin és el
calendari de materialització?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40749 i de data 17/9/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 29/09/2015 en relació a: “Atès que al carrer de Barcelona,
entre els números 79 i 82, s’ha habilitat un nou aparcament de motos...”
Resposta:
Informar-los que aquest aparcament de motos ha estat eliminat.
Ben atentament,”

7.- RGE núm.41308, de 21 de setembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al carrer del Príncep de Bergara, cantonada amb c. Major, hi ha un edifici
a mig construir que resta abandonat.
Vist que l’estat d’abandó d’aquest edifici ha donat pas a que proliferin certs
animalons com, per exemple, rates.
Donat que, a més, hi ha gent que deixa menjar pels gats fet que provoca, per una
banda, brutícia al carrer i, per una altra, que el nombre de gats que viuen en aquest
solar s’incrementi.
Atès que el veïnat està cansat de les molèsties que provoca l’estat de deixadesa i la
insalubritat d’aquest edifici.
PREGUNTA
Quines mesures pensa dur a terme l’Ajuntament per tal de solucionar els
problemes que provoca l’estat d’abandó d’aquest edifici?
En quin termini es preveu que estarà el problema solucionat?
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Demanem que s’iniciïn amb urgència mesures per solucionar aquest
problema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup 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, 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 41308 i data 21 de setembre de 2015, 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 29 de setembre de 2015, en relació a l’edifici del c.
Princep de Bergara, 1, cantonada c. Major, 29-31, us comunico el següent:
Des de l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat es va concedir una llicència
d’obres a la mercantil THREE STREET amb data 29/05/2007 i una posterior
pròrroga d’aquesta fins el 4/05/2010.
El 6 de novembre de 2012 es realitza una inspecció per part d’un tècnic municipal a
l’esmentada obra i por comprovar que l’obra segueix aturada i per això considera
necessari:
La neteja de l’obra i el tancament dels forats i finestres de façana, amb
peces que permetin la ventilació però no l’entrada de coloms.
Retirar la tanca d’obra a la línia de la façana, per recuperar l’espai de la
vorera.
La reposició de la vorera, a l’estat normatiu correcte amb execució del
paviment i del mobiliari urbà si s’escau.
Retirar els comptadors provisionals d’aigua i electricitat de l’obra així com els
seus suports.
El 26 de novembre de 2012 es fa una proposta de resolució on s’ordena en el
TERMINI D’UN MES l’adopció de les mesures de seguretat indicades a l’informe
tècnic de 6 de novembre de 2012 i on es fa l’advertiment de les conseqüències del
seu incompliment, així com per a procedir a iniciar el tràmit de caducitat de la
llicència, amb execució en el seu cas de les garanties formalitzades.
El 10 de desembre de 2012 es fa una Resolució relativa a l’ordre d’adopció de
mesures de seguretat i inici del procediment de declaració de caducitat de llicència
d’obres de la finca.
El 21 de març de 2013 es sol•licita la publicació d’un Edicte per no haver pogut
notificar en l’última adreça coneguda aquesta Resolució de 10 de desembre de
2012.
Aquesta mateixa Resolució es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 4 d’abril de 2013.
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A la vista que la propietat no respon als requeriments municipals, a finals de l’any
2013, l’Ajuntament realitza, de manera subsidiària, les referides actuacions.
Altrament, des del Departament de Servei de Salut s’han dut a terme les actuacions
que a continuació relacionem:
-23/9 es va fer demanda d'actuació al Servei de Control de Mosquits del Consell
Comarcal, per la problemàtica de proliferació de mosquits. Aquests tractaments es
duen a terme als embornals del carrer.
-Prop d'aquesta punt, hi ha una colònia de gats controlada per l'entitat Progat i en
conveni amb l'ajuntament. En principi, es duu a terme l'alimentació de la colònia
seguint els protocols establerts.
-Amb data d'avui s'ha fet prospecció als embornals de la zona per la possible
problemàtica de rosegadors. En cas positiu, es farà tractament aquesta mateixa
setmana.”

8.- RGE núm.41309, de 21 de setembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que en el ple municipal celebrat el 27 de maig de maig de 2014 es va aprovar
una moció de CiU on es demanava “estudiar abans de finals d’any quines
incidències tindria la modificació de l’Ordenança Municipal sobre Establiments de
Concurrència Pública, si es permetés als establiments que actualment tenen una
autorització d’activitat amb complement de degustació poder posar terrasses al
carrer, i els seus efectes sobre les activitats que en l’actualitat tenen opció
d’instal•lació de vetlladors i donar a conèixer el resultat d’aquest estudi als grups
que conformen el consistori”.
Vist que des d’aquest grup municipal hem fet arribar a l’equip de govern diferents
precs- preguntes per preguntar en quin estat es troba aquest estudi.
Atès que els professionals del sector estan molt interessats en saber en quin punt
es troba aquest estudi doncs és quelcom molt important per a la viabilitat del seu
negoci.
Vist que la darrera informació que tenim prové del senyor Francesc J. Belver, amb
data del 22 de maig de 2015, i diu que “ja s’està valorant la modificació de
l’ordenança municipal sobre els establiment de concurrència pública per incloure un
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apartat que reguli les condicions de funcionament del concepte de degustació,
aquest període s’allargarà en el temps, per tant aquests establiments no podran
instal•lar vetlladors aquest estiu”.
PREGUNTA
En quin estat es troba l’estudi per la modificació de l’ordenança municipal
per possibilitar que els forns de pa amb servei de degustació puguin posar terrasses
al carrer?
En quin termini es preveu poder informar als empresaris del gremi de si,
finalment, podran gaudir d’aquesta possibilitat o no?
Demanem informació detallada sobre el tema.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup 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, 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 41309 i data 21 de setembre de 2015, 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 29 de setembre de 2015, en relació a l’estudi per la
modificació de l’ordenança municipal per possibilitar que els forns de pa amb servei
de degustació puguin posar terrasses al carrer, us comunico el següent:
S’està fent una INSTRUCCIÓ que faciliti l’assimilació a restauració de les llicències
anteriors a març de 2013.
Un cop aprovada es notificarà a tots els establiments afectats.”
9.- RGE núm.41310, de 21 de setembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 29-09-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el passat 30 d’octubre del 2013, el Tanatori Mémora va obrir les seves
instal·lacions de l’Hospitalet ubicat a l’av. Vilanova, 124.
Atès que recentment, i a través d’un procés participatiu, aquest tanatori ha rebut el
nom de Tanatori Mémora Santa Eulàlia-Gornal.
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Vist que les persones que hi acudeixen a aquest tanatori tenen molts problemes per
trobar-lo donada la manca de senyalització i el fet que la instal•lació no és visible
des dels voltants.
PREGUNTA
Es pensa senyalitzar, ara que ja té nom, el camí d’accés al Tanatori Mémora
Santa Eulàlia-Gornal?
Si és que si, quan es farà?
Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 41310 i de data 21/9/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 29/09/2015 en relació a: “Atès que el passat 30 d’octubre del
2013, el Tanatori Mèmora va obrir les seves instal•lacions de l’Hospitalet ubicat a
l’av. Vilanova, 124...”
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític Guanyem L’Hospitalet, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 18
de setembre de 2015 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. 41074, de 18 de setembre de 2015.
“Cristina Santón Ramiro, regidora del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
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
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LLOBREGAT, fa el següent prec a fi i efecte de que sigui contestat en el
proper Ple ordinari del dia 29 de setembre de 2015.
PREC:
Proposem al govern de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat la retirada de la
web institucional del links a les webs de Banco Bilbao Vizcaya Argentària
(https://www.bbvaresearch.com/) –Servicio de Estudios i “La Caixa” –Servei
d’Estudis (https://www.lacaixareseach.com/ca/) de la pestanya La Ciutat, secció
Enllaços d’interès.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup 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 al prec que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 41704 i data 18/09/2015 i, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a proposar al govern de l’Ajuntament de
l'Hospitalet de Llobregat la retirada de la web institucional dels links a les webs de
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (https://www.bbvareseach.com/) –Servicio de
Estudios i “La Caixa” –Servei d’Estudis (https://www.lacaixareseach.com/ca/) de la
pestanya La Ciutat, secció Enllaços d’interès.
Us informo que em dono pe assabentada de la vostra petició i en breu es procedirà
a revisar aquests enllaços.
Cordialment,”
2.-RGE núm. 41077, de 18 de setembre de 2015.
“Cristina Santón Ramiro, regidora del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
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 29 de setembre de 2015.
Exposició de motius:
Atenent les diverses peticions d’informació i aclariments per part de la ciutadania
sobre el procés selectiu per proveir el lloc de Cap de Secció de Secretaria del Ple.
Pregunta:
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Quin ha estat el desenvolupament d’aquest procés selectiu.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup 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 número 41077 i data 18 de setembre de 2015 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 29 de setembre de 2015, en
relació a:
“Atenent les diverses peticions d’informació i aclariments per part de la ciutadania
sobre el procés selectiu per proveir el lloc de Cap de Secció de Secretaria del Ple.
Quin ha estat el desenvolupament d’aquest procés selectiu?.”
En relació a la petició formulada, us adjuntem informe de la Directora de Serveis de
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Generales, Programació i Pressupostos.
Cordialment,”
“RESPOSTA A LA PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM L’H
PRESENTADA EL 18 DE SETEMBRE DE 2015 RELATIVA AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE
CAP DE SECCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PLE
Per acord de la Junta de Govern Local de 17 de juliol de 2012 es resol
aprovar la fitxa de funcions del lloc de treball de Cap de Secció de la Secretaria
General del Ple, de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de
març de 2012 que aprovà l’organigrama de l’Àrea d’Alcaldia-Presidència, amb motiu
de l’entrada en vigor del Reglament Orgànic de Govern i Administració, aprovat per
a l’adaptació del municipi al règim de gran població.(BOP 12.01.2012)
Per acord de la Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2015 s’amplien les
funcions del lloc de treball, per incorporar i ampliar les funcions següents:
o
Exercir les funcions que li siguin delegades per la Secretaria General del Ple
o
Donar assistència a l’Àrea d’Alcaldia en relació als òrgans de participació
municipal.
o
Gestionar les ordres del dia del Ple i de les seves Comissions, així com les
actes i la inscripció en el llibre de resolucions així com la seva publicació a la pàgina
web municipal.
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Cal precisar que amb aquesta modificació, així mateix, es classifica la Secció de la
Secretaria General del Ple amb el mateix nivell retributiu que la Secció de la
Secretaria de la Junta de Govern Local. El nivell és grup de classificació A1, grup
retributiu 2 i nivell de complement de destinació 24.
La Vicesecretària, Secretaria General del Ple, en funcions, el 4 de març de
2015 sotmet a la consideració de la Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Generals la provisió reglamentària del lloc de treball de Cap de Secció de la
Secretaria General del Ple, procedint-se a la redacció de les bases de la
convocatòria de la provisió del lloc de treball, amb el consens per part de la
representació sindical a la comissió de bases.
Per acord de la Junta de Govern Local de 19 de maig de 2015 es resol,
entre d’altres acords , convocar concurs específic per proveir el lloc de treball de
Cap de Secció de la Secretaria General del Ple.
Les bases de la convocatòria del susdit lloc de treball van ser publicades al
BOP de 2 de juny de 2015 i la convocatòria al DOGC i al BOE de 15 de juny de
2015.
El 3 de juliol de 2015, la funcionària Sra. M.D.Q.B. presenta instància
sol•licitant la seva participació en el procés de provisió. És l’única aspirant que
presenta instància. La Sra. M.D.Q.B. va accedir a la condició de funcionària interina
d’aquest Ajuntament l’any 2009, després de la superació de les proves convocades
per a la selecció de quatre places de titulats/des superiors universitaris/es
llicenciat/des en Dret, integrant-se en la Secretaria General de l’Ajuntament,
adscrivint-se al lloc de treball de Tècnica superior en dret, grup retributiu 4, nivell de
complement de destinació 20. A l’any 2013, va accedir a la condició de funcionària
de carrera al superar el concurs-oposició convocat per a proveir una plaça de Titulat
Superior en Dret per a l’Àrea d’Alcaldia Presidència (Secretaria General).
El Regidor Sr. Manuel Brinquis Pérez va prendre possessió del càrrec de
Regidor en la sessió del ple de 13 de juny de 2015, ja iniciat el procés selectiu de
provisió del lloc de treball de Cap de Secció de la Secretaria del Ple, i en tant que
se li va delegar per l’alcaldia l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, li corresponia dur a
terme les gestions del procés selectiu de personal, va formular la corresponent
abstenció de conformitat amb l’art. 28 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre. Per
acord de la Junta de Govern Local de 21 de juliol de 2015 es resol acceptar
l’abstenció del Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Perez, en el procediment de concurs específic per proveir el lloc de treball de Cap
de Secció de la Secretaria General del Ple, essent substituït pel Tinent d’Alcaldia de
l’Àrea de Coordinació i Planificació Estratègica.
Per Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica de 21 de juliol de 2015 es va aprovar la llista d’aspirants al concurs en
la qual figura com a única aspirant la Sra. M.D.Q.B., es va nomenar la Comissió de
valoració i es va determinar el dia 4 d’agost de 2015, a les 9.00 hores, com a data
per a la constitució del Tribunal i per a la realització per part de l’aspirant d’un cas
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pràctic que versava sobre les funcions del lloc de treball a proveir i la posterior
defensa del mateix.
La Comissió de Valoració, constituïda per la presidenta titular, dos vocals
titulars, Sra. G. i Sra. A., i la secretària titular, segons consta en l’acta de 4 d’agost
de 2015, acordà, per unanimitat, fer la proposta d’adscripció per proveir el lloc de
treball objecte de la convocatòria a favor de l’aspirant, Sra. M.D.Q.B..
Per Resolució del Tinent d’Alcaldia de Coordinació i Planificació Estratègica
de 13 d’agost de 2015 es resol aprovar l’Acta de la Comissió Avaluadora del
concurs específic de referència i adscriure a la Sra. Q., amb efectes 1 de setembre
de 2015 al lloc de treball de Cap de Secció de la Secretaria General de Ple, deixant
sense efectes l’adscripció al lloc de treball que estava ocupant.”

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

SRA. ALCALDESSA
Si no hi ha, en fi, res més, passaríem al punt de precs i preguntes. A veure, sí,
anem a veure quants precs i preguntes hi haurà, ho dic per ordenar, només dos,
doncs Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. No sé si recuerda, creo que sí, seguramente, que
en el anterior Pleno le rogué que este documento, que es un documento que
además lo ven muchas entidades, porque se les manda, viniera en las dos lenguas
propias de Cataluña, que son el catalán y el español, lo digo así porqué utilicé la
palabra bilingüe también y parece que se lo han tomado a pitorreo, pero lo digo muy
clarito, en catalán y en español, porque nosotros en Cataluña somos bilingües,
tenemos dos lenguas, algunos son trilingües ya, pero nosotros de entrada, los que
no hemos tenido la posibilidad de ir a colegios dónde ha ido el Sr. Mas y compañía,
y algunos con mucha dificultad, en las dos lenguas. Pero en cualquier caso sí les
ruego, y es la segunda vez que se lo pido, que este documento, solamente este
documento, fíjese que podría ser más ambicioso y decirle, oiga, todos los
documentos que están en el Pleno y tal, pero yo sé lo que ocasiona eso de gasto,
de gestión y, bueno, problemas para lo que es secretaría y demás, por lo tanto,
solamente le pido que ese documento que lo lee mucha gente de nuestra ciudad y
que seguramente le gustará ver que su lengua materna también está reflejada ahí,
le pido por favor que en el próximo Pleno a ver si podemos tenerlo ya, se lo ruego.

SRA. ALCALDESSA
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Muy bien Sr. García, sí, Sr. Martín.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Gracias Sra. Alcaldesa. Siguiendo en la línea de lo que ha dicho mi portavoz, el
grupo municipal de Ciudadanos también presentamos aquí en el último Pleno en
julio, dos preguntas a las que no nos han dado contestación ni por escrito, ni por
oral, en este Pleno, por lo que si es verdad aquello que decís de que ponéis a
disposición de los grupos municipales toda la información, rogaríamos también que
estas dos preguntas que formulamos mi compañera Carmen y yo, fueran resueltas
de la manera que ustedes consideren, pero que fueran resueltas. Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Las dos preguntas las he contestado por escrito, yo tengo una copia aquí, y han
sido entregadas.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
¿Y dónde las habéis enviado?

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Entiendo que la debéis tener en el grupo, tenéis la copia aquí si queréis, ningún
problema.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, en todo caso si ha habido un mal entendido en cuanto a la comunicación,
pues si hay una copia registrada, a ver, creo que después del Pleno, si realmente
hay una contestación, si ha sido entregada, si ha habido un mal entendido ahora se
aclara después del Pleno, pero vamos la voluntad, la obligación además es
contestar las preguntas y, por tanto, en fin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nos alegra mucho ver que estamos equivocados, pero que nos ha llegado, porque
no esperábamos menos que se contestara, me gustaría que con los ruegos pasara
lo mismo.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. ¿Alguna cuestión más? Pues levantaríamos la sesión.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-dues hores i vint-i-cinc minuts, del dia vint-i-nou de
setembre de dos mil quinze, 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

